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Finansiering av Climate Congress 12-14 juni 2013
Ärendebeskrivning
Climate Congress är en miljö- och klimatkonferens som vandrar mellan
partnerstäder och vänorter till Uleåborg.
Luleå kommun har erbjudits möjligheten att vara värd för konferensen 2013.
Syftet med konferensen är att:
Ge aktuell spetskunskap från svenska forskare
Visa upp våra goda exempel
Visa upp platsen Luleå
Erfarenhetsutbyte med andra städer
Städer som ingår i nätverket och inbjuds till konferensen är: Oulu, Halle,
Tromsö, Kemi, Boden, Murmansk, Zenica, Hangzhou, Sendai, Matera, Siófok,
Alta, Archangelsk, Leverkusen, Kronstadt, Astana och Fujisawa.
Konferensen hålls i Kulturens hus 13-14 juni 2013. På kvällen 12 juni
arrangeras en uppsamlande kvällsaktivitet för de nyanlända gästerna. Den 13
juni hålls en öppen konferens till vilken även andra aktörer i regionen inbjuds
att delta mot avgift. Den 14 juni inriktas på erfarenhetsutbyte mellan städerna
i nätverket.
Parallellt med konferensen anordnas en publik utställning på Storgatan med
miljö- och klimattema.
Fem på fackområdet ledande föredragshållare engageras till konferensen.
Kostnaden för att genomföra konferensen, mottagande av representanter från
ovan nämnda städer samt en publik utställning beräknas till 640 tkr.
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Utvecklingskontorets förslag till beslut
Utvecklingskontoret föreslår plan- och tillväxtutskottet rekommendera
kommunstyrelsen att
-

anslå 640 tkr till genomförandet av Climate Congress 2013

-

medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar avslag till utvecklingskontorets förslag.
Omar Jacobsson (S), Yvonne Stålnacke (S) och Karl Petersen (S) yrkar bifall
till utvecklingskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda förslag samt yrkanden.

Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut
Plan- och tillväxtutskottet beslutar enligt utvecklingskontorets förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet
_____

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på plan- och tillväxtutskottets förslag.
Ordföranden (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till plan- och
tillväxtutskottets förslag.
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Proposition
Ordförande ställer plan- och tillväxtutskottets förslag och Anders Josefssons
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

anslå 640 tkr till genomförandet av Climate Congress 2013

-

medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter

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