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Ansökan om förstärkt stöd till Kulturnatten 2012 avseende
kostnad för projektanställd
Bilaga:
Budget

Ärendebeskrivning
Kulturnatten har under de 6 år den pågått hållit en hög och jämn kvalitet som
borgat för en bred kulturfest för alla åldrar och smakriktningar. Kulturnatten
har genom åren blivit en viktig kulturhändelse i Luleå.
Kommunledning och kulturnämnd beslutade så sent som 2009 att tillförsäkra
Kulturnatten en kommunal medfinansiering på 200 000 kr/genomfört år.
Under åren 2010 och 2011 erhöll projektet ett ytterligare kommunalt stöd med
135 000 kr till en projektanställning.
Inför Kulturnatten 2012 ansöker Skådebanan om ett fortsatt stöd från
kommunstyrelsen med 138 675 kr för en projektanställd kulturnattskoordinator.

Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden har utöver dessa 200 000 kr/år inga ytterligare medel att
anslå.

Ekonomikontorets yttrande
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 138 625 kr till
Kulturnatten 2012 avseende kostnad för projektanställd.
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Under åren 2010 och 2011 erhöll kulturnämnden ett extra kommunbidrag för
att finansiera en projektanställning som arbetar med Kulturnatten. Detta extra
kommunbidrag är inför 2012 bortplockat från kulturnämnden.
Nämndens bidrag till Kulturnatten är 200 000 kr för 2012. Nu söker
Skådebanan Norrbotten åter ett bidrag för projektanställning till årets
Kulturnatt. Alternativt att denna assistent får vara anställd via kommunen
men placerad på Skådebanan för Kulturnattens räkning.
Denna typ av ansökan berör kulturnämndens verksamhet och är ett
återkommande arrangemang. Nämnden bör därför i sin planering reservera
ett budgetutrymme för att finansiera denna typ av ansökan.
Ekonomikontoret föreslår, mot bakgrund av ett begränsat ekonomiskt
utrymme i 2012 års budget rekommendera kommunstyrelsen besluta att
-

kulturnämnden får i uppdrag att pröva om bidrag till projektanställning
på 138 625 kr för Kulturnatten 2012 kan finansieras inom tilldelat
kommunbidrag, alternativt själv avdela egna personalresurser till
arrangemanget.

Arbets- och personalutskottet
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till ekonomikontoret förslag.
Omar Jakobsson (S), Yvonne Stålnacke (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall
till ansökan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag och Omar Jakobssons m fl
förslag var för sig under proposition och finner att arbets- och
personalutskottet bifaller Omar Jakobssons förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-06-04

147

356

Arbets- och personalutskottet

2012-05-28

128

268

junikf14c

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla framställan om bidrag till projektanställning på 138 625 kronor för arrangemanget Kulturnatten 2012. Medel för
ändamålet anvisas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

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

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till ekonomikontoret förslag.
Yvonne Stålnacke (S), Nina Berggård (V) och Annika Ericson (MP) yrkar bifall
till arbets- och personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag och Yvonne Stålnackes m fl
förslag var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
Yvonne Stålnackes förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla framställan om bidrag till projektanställning på 138 625 kronor för arrangemanget Kulturnatten 2012. Medel för
ändamålet anvisas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

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

Beslutsexpediering
Skådebanan Norrbotten, Kulturnämnden, Ekonomikontoret
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