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Dnr 12.44-042

Ansökan om bidrag för lokal - Rysk-svenska föreningen
Sputnik
Ärendebeskrivning
Rysk-svenska föreningen Sputnik ansöker om bidrag till lokal. Föreningen har
bedrivit verksamhet sedan 2004 och har idag 150 medlemmar. Motivet till att
starta föreningen var att hjälpa rysktalande invandrare att få en bra tillvaro
och snabb integration i Luleå. Föreningen genomför kontinuerligt aktiviteter
syftande till integration och kulturupplevelser.
Utvecklingskontoret menar att invandrarföreningar fyller mycket viktiga
funktioner för att ta till vara den potential som invandrarna utgör. Det
handlar om att bidra till ett bra liv för de nya luleåborna från andra länder
men även om att bidra till och synliggöra mångfalden i Luleå.
Rysk-svenska föreningen Sputnik har många medlemmar och har
kontinuerligt under många år bedrivit en relativt omfattande verksamhet.
Utvecklingskontoret menar att värdet av Rysk-svenska föreningen Sputniks
arbete är stort och att Luleå kommun bör bidra ekonomiskt till föreningens
verksamhet. Ekonomiskt stöd kan ges som årligt bidrag till föreningen för till
exempel lokaler. Utöver ett årligt bidrag kan föreningen i vanlig ordning
ansöka om medel till aktiviteter och projekt.
Utvecklingskontoret föreslår att ett årligt basbidrag om 100 tkr per år beviljas
Rysk-svenska föreningen Sputnik under perioden 2012-2014.
Det är ekonomikontorets roll att föreslå från vilket anslag som medel kan
tilldelas vid ett eventuellt bifall av ansökan. Utvecklingskontoret menar
emellertid att ett eventuellt basbidrag till en förening inte bör tas från EUpotten.
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Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen i Luleå handlägger svenskryska föreningen Sputniks hyreskostnad på samma sätt som föreningen
Esperanzas hyreskostnader hanteras. Kulturnämnden rekommenderar därför
att kommunstyrelsen tar föreningens hyreskostnad för andra halvåret 2012.
Därefter beaktas detta i kommande budget och inordnas under
kommunstyrelsens bidragsgivning.

Ekonomikontorets yttrande
Föreningen Sputnik genomför kontinuerligt aktiviteter syftande till
integration och kulturupplevelser, vilket berör arbetsmarknadsförvaltningens
och kulturnämndens verksamheter.
Ekonomikontoret föreslår mot bakgrund av begränsat ekonomiskt utrymme i
2012 års budget rekommendera kommunstyrelsen besluta att
-

arbetsmarknadsförvaltningen och kulturnämnden får i uppdrag att
pröva om bidrag till föreningen Sputnik på 100 tkr för perioden 20122014 kan finansieras inom tilldelat kommunbidrag.

Arbets- och personalutskottet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår att rysk-svenska föreningen Sputnik får ett
bidrag om 50 000 kronor för hösten 2012 avseende lokalkostnader. Medel för
ändamålet anslås ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Vidare föreslår Stålnacke att kommunchefen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att samordna verksamhetslokaler för flera föreningar.
Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V) och Omar Jakobsson (S) yrkar bifall
till Yvonne Stålnackes förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja rysk-svenska föreningen Sputnik ett bidrag
om 50 000 kronor för hösten 2012 avseende lokalkostnader.
Medel för ändamålet anslås ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att samordna
verksamhetslokaler för flera föreningar.
_____

Kommunstyrelsen
Carola Lidén (C) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag. Vidare
föreslår Lidén att stödet ska inordnas under kulturnämndens bidragsgivning
istället för kommunstyrelsens.
Ordföranden yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag och avslag
på Lidéns tilläggsförslag.

Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Därefter ställer ordföranden Lidéns tilläggsförslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja rysk-svenska föreningen Sputnik ett
bidrag om 50 000 kronor för hösten 2012 avseende lokalkostnader.
Medel för ändamålet anslås ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att samordna
verksamhetslokaler för flera föreningar.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____

Beslutsexpediering
Rysk-svenska föreningen Sputnik, Utvecklingskontoret, Kulturnämnden,
Ekonomikontoret
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