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Ansökan om utökad medfinansiering till projekt Konstmuseet i
Norr 2012
Bilaga:
Ansökan

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har tidigare beslutat att finansiera Konstmuseet i Norr med
500 tkr per år under perioden 2012-2014. Norrbottens läns landsting ansöker
nu om ytterligare 200 tkr för 2012.
I den tidigare finansieringsplanen antogs att medel skulle beviljas från EUs
strukturfonder. På grund av medelsbrist kommer dock inget stöd att utgå från
EUs strukturfonder varför projektet måste hitta en annan finansieringslösning.
Av den anledningen ansöker Norrbottens läns landsting om utökad
finansiering från Luleå kommun (200 tkr) och Bodens kommun (200 tkr).
Norrbottens läns landsting går in med ytterligare 810 tkr för 2012 utöver redan
beslutade 1 374 tkr.

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret menar att Konstmuseet i Norr uppfyller en viktig
funktion när det gäller att utveckla infrastrukturen för konsten i Norrbotten
bland annat genom Resurscentrum för konst i Luleå.
Utvecklingskontoret föreslår att ytterligare 200 tkr beviljas för 2012.
Det är ekonomikontorets roll att föreslå från vilket anslag som medel kan
tilldelas vid ett eventuellt bifall av ansökan. Utvecklingskontoret menar
emellertid att ett utökat bidrag inte bör tas från EU-potten.
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Ekonomikontorets yttrande
Konstmuseet i Norr består av tre delar; länskonstmuseiverksamhet med bas i
Kiruna, Havremagasinet i Boden samt Resurscentrum för konst i Luleå.
Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att ansökan tillstyrks,
rekommendera kommunstyrelsen besluta att
-

bevilja kulturnämnden tilläggsanslag under 2012 med 200 000 kr

-

medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Arbets- och personalutskottet
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på ansökan om tilläggsanslag.
Omar Jakobsson (S) yrkar bifall till ansökan om tilläggsanslag enligt
ekonomikontorets yttrande.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Josefssons och Omar Jakobssons förslag mot
varandra och finner att arbets- och personalutskottet bifaller Omar Jakobssons
förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

bevilja kulturnämnden tilläggsanslag med 200 000 kr för utökad
finansiering till Konstmuseet i Norr 2012

-

medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på ansökan om tilläggsanslag.
Yvonne Stålnacke (S), Omar Jakobsson (S), Annika Eriksson (MP) och Nina
Berggård (V) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Anders
Josefssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

bevilja kulturnämnden tilläggsanslag med 200 000 kr för utökad
finansiering till Konstmuseet i Norr 2012

-

medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Kulturnämnden, Utvecklingskontoret, Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

