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Dnr 11.347‐10

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering
Bilaga:
Förslag till avtal
Stadgar

Ärendebeskrivning
Winternet är ett test‐, rådgivnings‐, forsknings‐ och utvecklingscentrum för
idrott, friskvård, folkhälsa, hälsa och rehabilitering. Winternet drivs sedan
2006 i form av ekonomisk förening. Verksamheten bedrivs till största delen
tillsammans med arbetsgivare, organisationer och myndigheter för att
förbättra hälsan och minska ohälsa i arbete och idrott. Forsknings‐ och
utvecklingsarbetet som Winternet medverkar i ligger på en hög nationell nivå.
Verksamheten finansieras dels genom parternas årliga medelstillskott dels av
extern finansiering bl a genom projekt. Det årliga bidraget från medlemmarna
uppgår till högst 2 000 tkr från NLL och högst 1 000 tkr från Bodens kommun.
Den faktiska utbetalningen från medlemmarna har dock legat på hälften av
ovan nämnda nivåer p g a en stark extern finansiering.
Från NLL och Bodens kommun finns en vilja att fortsätta utveckla
verksamheten vid Winternet, bl a genom att göra ytterligare satsningar för att
utveckla Winternet till ett folkhälsostrategiskt centrum.
Från nuvarande medlemmar i Winternet ek föreningen finns en förfrågan om
Luleå kommuns medlemskap i föreningen och en årlig finansiering
omfattande högst 1 000 tkr.

Yttrande
Luleå kommun står inför omfattande rekryteringar inom bl a vård‐ och
omsorg samtidigt som konkurrensen om arbetskraften kommer att öka.
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Det beräknade rekryteringsbehovet av vårdpersonal under perioden 2011‐
2019 är närmare 900 personer. Rekryteringsbehovet är baserat på
pensionsavgångar, beräknade övriga avgångar samt verksamhetsökning, bl a
beräknas äldres och funktionshindrades behov av vård öka de närmaste 10
åren med 2‐3 procent/år. För att klara den framtida kompetensförsörjningen är
utmaningen att både få fler unga och andra som vill karriärväxla, att välja
vårdsektorn som yrke.
Idag minskar även söktrycket på gymnasieutbildningen ”Vård och
omsorgsprogrammet”, vilket är oroande ur rekryteringssynpunkt. I Luleå har
antalet förstahandssökande halverats och i vissa kommuner står utbildningen
under hot av nedläggning.
Arbete inom vård och omsorg är fysiskt krävande och präglas i större
utsträckning av sjukskrivning och arbetsskador än många andra
yrkeskategorier. En satsning på denna yrkesgrupps hälsa, omfattande både
insatser på utbildningsnivå och till anställda, skulle ge långsiktiga vinster ur
såväl ett kommunal ekonomiskt som individuellt perspektiv. Det skulle också
vara fördel ur konkurrens och rekryteringsperspektiv. En modell för
rekrytering och anställning där livsstil är en viktig faktor för att konkurrera
om arbetskraft i framtiden.
Winternets verksamhet regleras i bifogat samverkansavtal mellan nuvarande
ägare. Detta avtal gäller t.o.m. 2012‐12‐31. Ett nytt samverkansavtal med Luleå
kommun som delägare kommer att upprättas under år 2012.
Luleå kommuns deltagande i Winternets verksamhet under år 2012 föreslås
bli reglerad i bifogad bilaga till nuvarande samverkansavtal.
Vidare har kommunstyrelsen att utse två ledamöter i Winternets styrelse.
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Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

ansöka om medlemskap i Winternet ekonomisk förening

‐

finansiera Winternet med högst 500 tkr för år 2012. Beslut om fortsatt
finansiering fr.o.m. 2013 fattas när förslag till nytt samverkansavtal
behandlas

‐

godkänna bifogad ”Bilaga till samverkansavtal Winternet ekonomisk
förening”

‐

finansieringen ska i huvudsak användas för kunskapsuppbyggnad och
strategier för ökad hälsa för vård‐ och omsorgspersonal, samt för
insatser i samverkan med Vård och omsorgsprogrammet

‐

medel för år 1 (max 500 tkr) anvisas från kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter. Medel för år 2 och 3 beaktas i samband med
strategiskplan och budget 2013 ‐ 2015

‐

efter tre år ska verksamheten presentera en utvärdering

‐

utse två ledamöter i Winternets styrelse.

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på förslaget.
Nina Berggård (V) yrkar bifall till förslaget.
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐

i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag

‐

att till ledamöter utse Ann‐Christine Nilsson och Håkan Dahlqvist.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S), Carola Lidén (C) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall
till förslaget.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

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

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Karl Petersen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

ansöka om medlemskap i Winternet ekonomisk förening

‐

finansiera Winternet med högst 500 tkr för år 2012. Beslut om fortsatt
finansiering fr.o.m. 2013 fattas när förslag till nytt samverkansavtal
behandlas

‐

godkänna bifogad ”Bilaga till samverkansavtal Winternet ekonomisk
förening”

‐

finansieringen ska i huvudsak användas för kunskapsuppbyggnad
och strategier för ökad hälsa för vård‐ och omsorgspersonal, samt för
insatser i samverkan med Vård och omsorgsprogrammet

‐

medel för år 1 (max 500 tkr) anvisas från kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter. Medel för år 2 och 3 beaktas i samband med
strategiskplan och budget 2013 ‐ 2015

‐

efter tre år ska verksamheten presentera en utvärdering

‐

till ledamöter i Winternets styrelse utse Ann‐Christine Nilsson och
Håkan Dahlqvist.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2012‐01‐30

Paragraf

10

Sida

34c

Kommunstyrelsen
Arbets‐ och personalutskottet
augkf10f
Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Winternet, ekonomikontoret, utvecklingskontoret, Ann‐Christine Nilsson,
Håkan Dahlqvist
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