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Medborgarförslag om storbildsskärm i stadsparken under
fotbollsmatchen Sverige-England i sommar
Ärendebeskrivning
Gustav Uusihannu anför följande i ett medborgarförslag.
Mitt medborgarförslag går ut på att Luleå kommun arrangerar en möjlighet
att se fotbollsmatchen Sverige-England på storbildsskärm i stadsparken
fredag den 15 juni i sommar. Det vore perfekt av flera skäl:
-

Pridefestivalen inleds den dagen och eventet får därmed extra draghjälp
i ambitionen att skapa festlig och härlig stämning i Luleå
Upplevelsen skulle sannolikt bli svårslagen och något att minnas för alla
som deltog
Många lulebor verkar tycka att detta är en riktigt bra idé och gensvaret
på utkastet av idén är ruggigt positivt
Det talas om att göra Luleå attraktivt och att centrum ska leva, förslaget
bidrar till allt detta
Volontärer till eventet finns redan gott om. Bland annat är IFK Luleå
villiga att ställa upp med 25 publikvärdar.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret ser ett stort värde i att evenemang anordnas och bedömer
att förslaget om att sända matchen Sverige-England 15 juni i stadsparken
skulle kunna bli mycket populärt och lyckat.
Utvecklingskontoret menar att det vore önskvärt med annan organisation än
Luleå kommun som arrangör. Eftersom RFSL Luleå och Norra Norrbottens
län arrangerar Pridefestival i stadsparken under den aktuella helgen är det
naturligt att den organisationen är huvudarrangör. Dessutom finns ett stort
engagemang samordnat av Gustav Uusihannu i form av fritidsgårdsbesökare,
IFK Luleå och Hertsöskolans idrottsförening. Utvecklingskontoret skulle
välkomna en lösning med RFSL Luleå och Norra Norrbottens län som
huvudarrangör och att de samverkar med Gustav Uusihannu som samordnar
volontärer bland fritidsgårdsbesökare samt från IFK Luleå och Hertsöskolans
idrottsförening.
Arrangören tar ansvaret för evenemanget vilket bland annat innebär att ordna
polistillstånd, kontakter med tekniska förvaltningen, hyra av tv, bildkälla,
strömförsörjning och visningsrättigheter.
Utvecklingskontoret bedömer att kostnaden för arrangemanget inte kommer
att överstiga 200 tkr och föreslår att maximalt 200 tkr anslås från EU-potten.

Arbets- och personalutskottet
Omvärldsbevakare Håkan Wiklund, utvecklingskontoret föredrar ärendet.
Yvonne Stålnacke (S) och Anders Josefsson (M) yrkar bifall till
utvecklingskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att arbetsoch personalutskottet bifaller förslaget.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingskontorets yttrande.
_____

Kommunstyrelsen
Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M), Annika Eriksson (MP) och
Carola Lidén (c) yrkar bifall till arbets-och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

bevilja maximalt 200 tkr för visning av fotbollsmatchen SverigeEngland på storbildsskärm i stadsparken

-

medel för ändamålet anslås från EU-potten

-

kommunen står inte som arrangör men välkomnar en lösning med
RFSL Luleå och Norra Norrbottens län som huvudarrangör och att de
samverkar med Gustav Uusihannu som samordnar volontärer bland
fritidsgårdsbesökare samt från IFK Luleå och Hertsöskolans
idrottsförening.

-

arrangören tar ansvaret för evenemanget vilket bland annat innebär
att ordna polistillstånd, kontakter med tekniska förvaltningen, hyra
av tv, bildkälla, strömförsörjning och visningsrättigheter.

_____

Beslutsexpediering
Gustav Uusihannu, Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

