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Projektet Arenan
Ärendebeskrivning
Arbetslösheten bland ungdomar i Luleå är fortfarande mycket hög. I juli 2011
befann sig 514 män och 399 kvinnor mellan 18‐24 år i öppen arbetslöshet eller i
program med aktivitetsstöd i Luleå. Det utgör 26 procent av den totala
arbetslösheten i Luleå kommun. Motsvarande siffra för unga i landet som
helhet är 23 procent av den totala arbetslösheten.
Som ett led i arbetet med nollvision mot ungdomsarbetslösheten har
arbetsmarknadsförvaltningen fått i uppdrag av kommunledningen att ansöka
om projektmedel av Europeiska socialfonden (ESF) för att utveckla nya
modeller och arbetssätt för att hjälpa ungdomar att komma närmare
arbetsmarknaden och egen försörjning.
Projektet är ett komplement till övriga insatser och utgår från dialog‐
seminarium om ungdomsarbetslösheten som genomfördes i slutet av mars
2011. Projektet är av innovativ karaktär och bygger på ungdomars egen vilja
att skapa och utveckla sin egen framtid i Luleå. Ansökan till projektet har
hämtat inspiration från fler olika satsningar, både nationella och inter‐
nationella, för att minska ungdomsarbetslösheten.
Sammanfattning av projektet
Projektet vill etablera ett nytt förhållningssätt som verktyg för att nå en
nollvision i fråga om ungdomsarbetslösheten. Förhållningssättet bygger på
tanken om att unga är viktiga resurser i lokalsamhället, och vars energi,
kompetenser och ambitioner måste ges verktyg, arenor och nätverk för att
synliggöras. För att uppnå detta har projektet samlat ett banbrytande
partnerskap bestående av företrädare för de unga, Luleå kommun, teater och
kultur, idrott och föreningsliv samt näringslivet. Den gemensamma attityden
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handlar om att göra och skapa saker tillsammans – via CO CREATION – för
nya jobb, nya attityder och ett nytt, attraktivt Luleå. Tillsammans med
partnerskapet kommer de unga att bygga en plattform för aktiviteter, projekt,
uppdrag, företagsamhet och event som i sig själva och via projektets flora av
spridningskanaler kommer att leda till jobb och tillväxt.
Tidsplan
Projektet, om medel beviljas, startar den 5 mars 2012 med en mobiliseringsfas.
Under mobiliseringsfasen kommer projektet att utvecklas och förberedas för
att den 1 september 2012 övergå till ett genomförande. Projektet avslutas den
30 juni 2014.
Projektansökningar till föreliggande utlysning kommer att prioriteras av
strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland i december 2011.
Projektbudget

Kostnadsbudget

2012
2013
2014
Totalt
2 556 400 kr 4 230 000 kr 1 939 000 kr 8 725 400 kr

Finansiering
ESF 43%

1 099 252 kr 1 818 900 kr

Luleå kommun 57%

1 457 148 kr 2 411 100 kr 1 105 230 kr 4 973 478 kr

833 770 kr 3 751 922 kr

Arbetsmarknadsförvaltningen äskar om extra anslag på 4 973 000 kr
motsvarande medfinansieringen till projektet under åren 2012 till 2014.
Fördelning mellan åren enligt ovan projektbudget.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
‐

under förutsättning att projektet beviljas medel av Europeiska
socialfonden medfinansiera projektet Arenan med totalt 4 973 000 kr.
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Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
‐

beakta frågan i samband med beslutet om revidering av strategisk plan
och budget 2012‐2014 under november månad.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M) och Omar Jacobsson (S) yrkar dels
bifall till projektet, dels att medelsanvisning sker i samband med beslut om
revidering av strategisk plan och budget 2012‐2014 under november månad.

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

bifalla genomförande av projektet Arenan

‐

medelsanvisning sker i samband med beslutet om revidering av
strategisk plan och budget 2012‐2014 under november månad.

_____

Yrkande
Nina Berggård (V) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag med
det tillägget att en årlig rapportering om projektet ska ske till
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

bifalla genomförande av projektet Arenan

‐

medelsanvisning sker i samband med beslutet om revidering av
strategisk plan och budget 2012‐2014 under november månad

‐

uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att lämna en årlig lägesrapport
om projektet till kommunstyrelsen.

_____

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S), Jonas Brännberg (RS), Lenita Ericson (S), Annika
Eriksson (MP), Nina Berggård (V), Johan Landström (FP), Anette Asplund
(KD) och Bertil Bartholdsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

bifalla genomförande av projektet Arenan

‐

medelsanvisning sker i samband med beslutet om revidering av
strategisk plan och budget 2012‐2014 under november månad

‐

uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att lämna en årlig
lägesrapport om projektet till kommunstyrelsen.

_____

Beslutsexpediering
Arbetsmarknadsförvaltningen, ekonomikontoret
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