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Begäran om bidrag för genomförandet av veteranbilsrally
år 2013
Ärendebeskrivning
Brandkårsveteranerna och Flygmuseet F21 har i ett flertal år deltagit i det
årliga veteranbrandbilsrallyt som har arrangerats av Brandhistoriska
Sällskapet tillsammans med en lokal arrangör. Tidigare har rallyt bara
arrangerats i södra Sverige och vid ett flertal tillfällen har det framställts
önskemål från deltagarna att förlägga rallyt till Luleå.
I juni 2013 kommer rallyt för första gången att hållas i Norrland, i Luleå.
Vid tidigare rallyn har 30-50 olika fordon, brandbilar och ambulanser, deltagit
med ca: 200-300 personer. Ungefär samma antal bilar och besökare beräknas
komma till Luleå.
Allt arbete med rallyt sker via ideell verksamhet och deltagarna får själva bära
samtliga kostnader. Transport till Luleå sker bl.a. med ett inhyrt tåg från
Göteborg. Rallysträckningen är inom centrala Luleå och andra delar av
kommunen med ett stopp i Gammelstad. Tidigare rallyn har väckt stor
uppmärksamhet i de städer som har fått äran att arrangera ett
veteranbrandbilsrally.
Arrangemaget sker i samarbete med Brandhistoriska Sällskapet Sverige, Visit
Luleå, Tekniska förvaltningen, Räddningstjänsten Luleå, Norrbottens
Flygflottilj samt lokala intressenter.
Luleå Brandkårsveteraner och Flygmuseet F21 ansöker om 65 000 kr för att
subventionera en avslutningsmiddag på Kulturen hus under
veteranbrandbilsrally 2013.
Luleå Räddningstjänst kommer att stå för kostnaderna för ett
kvällsarrangemang för deltagarna i rallyt.
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Räddnings- och beredskapsutskottets förslag
Räddnings- och beredskapsutskottet ställde sig bakom ansökan och föreslår
kommunstyrelsen/räddningsnämnden besluta att
-

bevilja räddningstjänsten tilläggsanslag under 2013 med 65 000 kr för
stöd till avslutningsmiddag för veteranbilsrally år 2013.

_____

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendet om
tilläggsanslag på 65 000kr för räddningstjänsten år 2013 beaktas vid
revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års bokslut.

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på framställan.
Nina Berggård (V) föreslår ett bidrag om 45 000 kronor.
Kaj Hedstig (S) och Inger B Larsson (S) yrkar bifall räddnings- och
beredskapsutskottets förslag.
Annika Eriksson (MP) och Thomas Olofsson (FP) stödjer Nina Berggårds
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer räddnings- och beredskapsutskottets förslag, Anders
Josefssons förslag och Nina Berggårds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller räddnings- och beredskapsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om tilläggsanslag på 65 000kr för
räddningstjänsten år 2013 beaktas vid revidering av 2013 års budget i
samband med 2012 års bokslut.

Reservationer
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Anders Josefsson (M) reserverar
sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Räddnings- och beredskapsutskottet, Ekonomikontoret
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