LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-06-04

149

362

Arbets- och personalutskottet

2012-05-28

130

274

junikf12
Dnr 12.196-86

Ansökan om medfinansiering till graffitiprojekt, utsmyckning
av f d sopförbränningsstationen på Uddebo
Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har antagit utmaningen från tekniska förvaltningen om
att vara projektledare för att utsmycka/bemåla den gamla sopförbränningsstationen på Uddebo till ett färgsprakande konstverk med stor synbarhet som
gör byggnaden till ett av Luleås landmärken.
Projektet har redan innan det startade fått nationellt genomslag i media men
kräver en bred medfinansiering för att kunna genomföras.
Att göra Luleå till en stad där ungdomar och unga vuxna har ett verkligt
engagemang i stadens utveckling kräver ett trovärdigt arbete med att öppna
vägarna för deras delaktighet. Detta graffitiprojekt är en sådan pusselbit som
ökar dialogen mellan generationerna och befäster regionen som innovativ och
utmanande.
I dagsläget har fyra graffitikonstnärer anlitats utifrån inskickade arbeten för
att göra ett skissförslag på utsmyckningen. Styrgruppen för projektet
tillsammans med Luleå kommuns Estetiska samrådsgrupp och stadsarkitekten kommer att utse vilken/vilka graffitikonstnärer som kommer att
erbjudas att genomföra uppdraget. Medborgarna i Luleå kommer också att via
media få rösta fram ett förslag. Målet är att utsmyckningen kommer att
genomföras under sommaren 2012.
Kulturförvaltningen hoppas att kommunstyrelsen känner detta som ett
angeläget projekt och därmed bifaller bidragsansökan med 200 000 kr för att
tillvarata och bejaka ungdomars och unga vuxnas konstuttryck.
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Kulturnämnden har 2012-04-26 beslutat att tillstyrka bidrag med 277 000
kronor till graffitiprojektet.

Ekonomikontorets yttrande
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 200 000 kr till
ett graffitiprojekt – utsmyckning av f d sopförbränningsstationen på Uddebo.
Kulturnämnden har gjort en budget där flera nämnder, förvaltningar och
kontor förutsätts medfinansiera projektet. Kulturnämnen har beslutat att
tillskjuta 277 000 kr medan övriga nämnder bidrar med sammanlagt 1 000 000
kr. Kulturnämnden föreslår att även kommunstyrelsen ska bidra till
graffitiprojektet med 200 000 kr.
Ekonomikontoret föreslår mot bakgrund av begränsat ekonomiskt utrymme i
2012 års budget rekommendera kommunstyrelsen besluta att
-

ej tillstyrka kulturnämnden ansökan.

Arbets- och personalutskottet
Kulturchef Åke Broström, föredrar ärendet.
Yvonne Stålnacke (S), Omar Jakobsson (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall
till bidragsansökan.
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag och Anders Josefssons förslag,
var för sig under proposition och finner att arbets- och personalutskottet
bifaller Yvonne Stålnackes förslag.
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Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansökan om 200 000
kronor till ett graffitiprojekt för utsmyckning av f d sopförbränningsstationen
på Uddebo. Medel för ändamålet anvisas ur fullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansökan
om 200 000 kronor till ett graffitiprojekt för utsmyckning av f d sopförbränningsstationen på Uddebo. Medel för ändamålet anvisas ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

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