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Ansökan om utökad ram för Luleå Art Biennal fr o m 2012
Ärendebeskrivning
Luleå kulturförvaltning ansöker hos kommunstyrelsen om en utökad ram för
Kilen, konstnärsgruppen i Luleå med 500 000 kr/år fr o m 2012 för genom‐
förandet av Luleå Art Biennal (LAB) som arrangeras vartannat år. Nästa
genomförande år blir 2013.
KILen och LAB sammanför internationella konstnärer med lokala konstnärer,
lokalt näringsliv med en besökande publik. Projektet är en plattform för
internationell samtidskonst i Norrbotten med sitt viktigaste mål att skapa ett
betydande internationellt konstcenter i norra Europa. Härigenom uppnås en
internationell slagkraft och ett ansikte utåt mot nationell och internationell
media.
Några av de verk som skapas i Luleå för Biennalen placeras efter evene‐
mangets slut i Skulpturpark Kronan.
Luleå Art Biennal
LAB som pågått sedan 1991 är ett stort internationellt evenemang som visar
samtidskonst från hela världen. Publiken får ta del av biennalen redan under
uppbyggnadsperioden. Resten av sommaren finns verken att beskåda i
stadens parker, i Kulturens hus och på Norrbottens museum.
Konstnärerna utvecklar och anpassar verken för att fungera och passa in till en
angiven miljö och här nyttjas ofta lokal spetskompetens. Det nära samarbetet
med Konsthallen, Kulturens hus, Norrbottens museum och Luleå kommun
gör att evenemanget får en stor genomslagskraft. LAB är en injektion i
Norrbottens konst‐ och kulturliv och en viktig del av regionens utveckling.
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Norrbotten har en förhållandevis kort konsthistoria och ett begränsat utbud
av konsthallar och gallerier som visar samtidskonst. Internationell konst
fokuserar ofta på globala problemställningar och belyser människors
kulturella och sociala frågor såsom integration, mångfald, genusperspektiv
och miljöfrågor. Luleå Art biennal visar konst som skapas just nu och belyser
aktuella frågeställningar. Vi får se ”morgondagens frågor”, problematise‐
ringar som inte ännu debatteras, men som framtiden måste handskas med.
Målsättning är att
‐ stärka den regionala identiteten
‐ utveckla konsten i regionen
‐ öka kunskaperna hos lokala konstnär
‐ göra konsten mer publik
‐ skapa spännande inslag för turistnäringen
‐ göra Norrbotten mer attraktivt
‐ främja öppenhet mot andra kulturer
Kommunal finansiering
För att finansiera sommarbiennalerna 2009 och 2011 har kommunfullmäktige
tillskjutit 500 tkr/år i nivåhöjande anslag till kulturnämnden fr o m 2008.
År

S:a kommunala anslag

2008 2009 2010
500 500 500
100
500 600 500

2011
500
100
600

Kulturnämndens beslutar att
‐ hos kommunstyrelsen ansöka om en permanentning och en utökad ram
på 500 tkr/år fr o m 2012 för genomförandet av Luleå Art Biennal och att
kulturförvaltningen kvarstår med sin delfinansiering på 100 tkr vartannat
genomförandeår med början år 2013.
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Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att ansökan tillstyrks,
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

medelstilldelning behandlas i samband med resultatutjämning av 2011
års över‐/underskott.

Yrkande
Omar Jacobsson (S) yrkar bifall till framställningen.

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

bifalla kulturnämndens framställning

‐

medelstilldelning behandlas i samband med resultatutjämning av 2011
års över‐/underskott.

_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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