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Dnr 11.482‐12

Ansökan om medfinansiering för ”Rekrytera Flera”
rekryteringsmässa 2011
Bilaga:
Ansökan

Ärendebeskrivning
I samarbete med Arbetsförmedlingen i Luleå, Luleå kommuns
arbetsmarknadsförvaltning, kommunstyrelsen i Luleå kommun och
Trygghetsrådet genomförde Luleå Expo rekryteringsdagen Rekrytera Flera för
arbetssökande i nov 2010. Dagen syftade till att skapa en neutral och årligt
återkommande mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande med prioritet
på unga arbetssökande.
Nuläge
En projektbeskrivning har upprättats som bygger på att ”Rekrytera Flera”
genomförs 3 år i rad med start nov 2010. För att kunna mäta uppsatta mål, hur
många arbetstillfällen som rekryteringsdagen genererat kommer en
undersökning att utföras 3 mån och 6 mån efter genomförandet. Kontinuiteten
och nya grepp är viktig för att skapa en arena för utveckling av arbets‐
marknaden. Mässan fyller ett behov av en neutral mötesplats för arbets‐
sökande och de som vill byta karriär. Inför 2011 kommer arbetsförmedlingen
endast ha en marknadsföringsroll mot inskrivna på arbetsförmedlingen.
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Budget 2011
Kostnader
Marknadsföring
Byggnationer , mässa
Personalkostnader
Lokalhyra
Övriga rörelsekostnader
Konsultarvoden
Summa kostnader

200 tkr
100 tkr
225 tkr
75 tkr
150 tkr
100 tkr
850 tkr

( Inbjudan trycksak 2011, annonsering )
(etablering och demontering)
(projektledare, säljare, värdinnor)
(mässhall 2 dag)
(mötesprogram, hemsida , registrering)
(föreläsare, inhyrd personal)

Intäkter
Deltagaravgifter utställare 400 tkr
Arbetsmarknads‐
250 tkr
förvaltningen
Äskat från KS
150 tkr
Övriga samarbetspartners
50 tkr
Summa intäkter
850 tkr
Luleå Expo ansöker om ett anslag på 150 000 kronor för genomförande av
2011 års mässa.
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningen har medverkat i planeringen och genom‐
förandet av rekryteringsmässan ”Rekrytera flera” 2010 samt i det
utvärderingsarbete som genomfördes efter mässan. De goda resultat som
uppnåddes i antalet medverkande arbetsgivare och inte minst det stora antalet
besökare på rekryteringsmässan ger enligt arbetsmarknadsförvaltningen en
bra grund för en fortsatt satsning på en årligt återkommande rekryterings‐
mässa i Luleå.
En större, återkommande, rekryteringsmässa är enligt arbetsmarknadsför‐
valtningen ett bra komplement till övriga insatser för att skapa tillväxt i Luleå.
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Det underlättar också för expanderande företag att rekrytera kompetent
arbetskraft och underlättar för arbetssökande att hitta de branscher där det
råder efterfrågan på arbetskraft.
Det är därför arbetsmarknadsförvaltningens avsikt att bidra med en
medfinansiering på 250 000 kr för att genomföra rekryteringsmässan
”Rekrytera flera” 2011 . Arbetsmarknadsförvaltningen ser också positivt på att
kommunstyrelsen tillskjuter de 150 000 kr som tas upp i ansökan om
medfinansiering.

Personalkontorets yttrande
Personalkontoret instämmer i arbetsmarknadsförvaltningens bedömning av
värdet av mässan. Luleå kommun som arbetsgivare deltog vid fjolårets mässa
med representanter från personalkontoret och socialförvaltningen. Dels med
tanke på kommunens eget behov av kommande rekryteringar men också på
behovet av tillväxt i stort i Luleå och Norrbotten anser vi att rekryterings‐
mässan fyller en viktig funktion.
Vid mässan 2010 ingick en fri monterplats för Luleå kommun i med‐
finansieringen.
Personalkontoret föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar under samma
förutsättningar som 2010 det vill säga att en monterplats för kommunens
förvaltningar ingår.

Ekonomikontorets yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningen har yttrat sig positivt över mässans värde och
avser att medfinansiera mässan med 250 000 kr. Personalkontoret har i sitt
yttrande också instämt i att mässan fyller en viktig funktion, dels med tanke
på kommunens behov av kommande rekryteringar och dels med tanke på
tillväxten i Luleå och Norrbotten. Personalkontoret föreslår i sitt yttrande att
150 000 kr tillskjuts i medfinansiering, varvid det förutsätts att hyra av monter
för kommunens förvaltningar ingår i anvisat belopp.
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Under förutsättning att Luleå Expos framställning bifalls föreslår
ekonomikontoret att:
‐

medelsanvisning sker med 150 000 kr från kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter.

Yrkanden
Margareta Bladfors Eriksson (S) och Omar Jakobsson (S) yrkar bifall till
framställningen.
Karl Petersen (S) yrkar bifall till framställningen med det tillägget att hyra av
monter ska ingå i beloppet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

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

bevilja Luleå Expo bidrag med 150 000 kronor för genomförande av
rekryteringsmässan, varvid det förutsätts att hyra av monter ingår i
anvisat belopp

‐

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

bevilja Luleå Expo bidrag med 150 000 kronor för genomförande av
rekryteringsmässan, varvid det förutsätts att hyra av monter ingår i
anvisat belopp

‐

medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

_____

Beslutsexpediering
Luleå Expo, arbetsmarknadsförvaltningen, personalkontoret,
ekonomikontoret
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