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Ansökan om bidrag till föreställningar av Spionoperan
sommaren 2013 i Boden
Ärendebeskrivning
Pronto Production AB ansöker om 150 tkr till Spionoperan ”Enbomaffären och
kalla kriget” som sätts upp i Boden sommaren 2013.
Projektet kommer att engagera 50 personer bestående av både professionella
och amatörer. Totalt ges 10 föreställningar under perioden 13–27 juli 2013 i
Boden på den nya sommarscenen vid kyrkan.
Finansiering söks även från Bodens kommun (866 tkr), Norrbottens läns
landsting (250 tkr), Norrbottensmusiken (547 tkr), Norrbottensteatern
(1 200 tkr) samt andra organisationer och företag (250 tkr).
Utvecklingskontoret anser att Spionoperan innebär ett intressant tillskott till
det kulturella utbudet under 2013, och föreslår att 100 tkr beviljas och hanteras
i budgetprocessen inför 2013.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår under förutsättning att utvecklingskontorets förslag
beviljas rekommendera kommunstyrelsen besluta att
-

bevilja Pronto Production AB bidrag med 100 tkr till Spionoperan
”Enbomsaffären och kalla kriget” och beakta frågan i samband med
revidering av strategisk plan och budget 2013-2015.
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Arbets- och personalutskottet
Anders Josefsson (M) föreslår avslag på ansökan om bidrag.
Yvonne Stålnacke (S) Nina Berggård (V) och Karl Petersen (S) föreslår bifalla
ansökan under förutsättning att övriga finansiärer bidrar.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Pronto Production AB:s ansökan om
bidrag med 100 000 kronor till Spionoperans föreställningar ”Enbomsaffären
och kalla kriget” sommaren 2013, under förutsättning att övriga finansiärer
bidrar, samt beakta frågan i samband med revidering av strategisk plan och
budget 2013-2015.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) och Thomas Olofsson (FP) yrkar avslag på ansökan om
bidrag.
Yvonne Stålnacke (S) Nina Berggård (V), Karl Petersen (S) och Annika
Eriksson (MP) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottet och Anders Josefssons
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets- och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Pronto Production AB:s ansökan om
bidrag med 100 000 kronor till Spionoperans föreställningar
”Enbomsaffären och kalla kriget” sommaren 2013, under förutsättning att
övriga finansiärer bidrar, samt beakta frågan i samband med revidering av
strategisk plan och budget 2013-2015.

Reservation
Anders Josefsson (M) och Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Pronto Production AB, Utvecklingskontoret, Ekonomikontoret
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