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Dnr 11.722‐14

Medfinansiering av Luleåkalaset 2012
Bilaga:
Ansökan med budget

Ärendebeskrivning
Luleå Expo ansöker om 1 500 tkr i medfinansiering av Luleåkalasets
10‐årsjubileum 2012.
Inför 2012 avser Luleå Expo/Luleåkalaset att:

Stärka friprogrammet för barnfamiljerna.

Samarbeta med invandrarföreningarna för att stärka mångfalden i
kulturutbudet.

Ge besökaren två gratisdagar (onsdag och torsdag).

Stärka marknadsföringen av Luleåkalasets drogpolicy.
I ansökan framförs att Rikspolisstyrelsen har beslutat att kommersiella aktörer
ska betala för polisiära insatser, och denna kostnad beräknas bli 694 tkr för
2012 års Luleåkalas.
Total kostnad för Luleåkalaset 2012 beräknas uppgå till 11 000 tkr.
Finansieringen utgörs av biljettintäkter (5 600 tkr), sponsorer/näringsliv
(2 500 tkr), Luleå kommun (1 500 tkr) samt arrendatorer (1 400 tkr).

Utvecklingskontorets yttrande
2010 anslogs 500 tkr från anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda och
utvecklingskontoret köpte marknadsföring för 200 tkr. 2011 anslogs 600 tkr
från anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda och utvecklingskontoret
köpte marknadsföring för 150 tkr.
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Utvecklingskontoret noterar att Rikspolisstyrelsen har beslutat att
kommersiella arrangörer ska betala för utförda polisiära insatser, samt att
Luleå Expo vill göra något extra med anledning av evenemangets 10‐
årsjubileum.
Utvecklingskontoret menar att Luleåkalaset fyller en viktig funktion i en mix
av arrangemang som Luleå kommun bidrar till finansieringen av. Denna mix
av arrangemang ska sammantaget ge ett bra utbud där bland annat
målgrupper och spridning över året beaktas. För att möjliggöra bidrag till flera
olika arrangemang krävs en ansvarsfull avvägning när det gäller bidragens
storlek. Under 2011 bidrog Luleå kommun till bland annat följande
arrangemang: Matteifestivalen, Melodifestivalen, Minus 30, Luleå Midnight
Swim, Luleåkalaset, Musikens makt och Kulturnatten.
Utvecklingskontoret avser att diskutera med Luleå Expo om att köpa plats för
marknadsföring i samband med Luleåkalaset 2012.
Utvecklingskontoret föreslår arbets‐ och personalutskottet besluta att
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anslå
600 tkr från anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
Avslutningsvis vill utvecklingskontoret understryka vikten av formerna för
arrangemangets genomförande ständigt prövas och utvecklas.

Ekonomikontorets yttrande
Luleå kommun har under 2011 medfinansierat Luleåkalaset med 600 000
kronor. För 2012 ansöker Luleå Expo AB om 1 500 000 kr i medfinansiering.
Under förutsättning att utvecklingskontorets förslag om kommunens
medfinansiering av 2012 års Luleåkalas med 600 000 kronor tillstyrks, föreslår
ekonomikontoret kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att
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‐

bevilja utvecklingskontoret tilläggsanslag under 2012 med 600 000
kronor

‐

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på ansökan.
Karl Petersen (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till utvecklingskontorets
förslag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐

i enlighet med utvecklingskontorets förslag.

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

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på ansökan.
Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Annika Eriksson (MP) och
Karl Petersen (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

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