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Ansökan om medel för att höja kompetensen gällande
sexualpolitiska frågor i Norrbotten – RFSU Luleå
Bilaga:
Ansökan

Ärendebeskrivning
Det har etablerats en lokal RFSU förening i Luleå under hösten som har för
avsikt att driva sexualpolitiska frågor i Luleå och i Norrbotten. Föreningen ska
arbeta för att höja jämställdheten och medvetenheten. RFSU Luleå ska
fokusera på ungdomar i Luleå kommun.
RFSUs mål med verksamheten är att:
 under de närmaste åren minska andelen aborter i länet
 utbilda sexualinformatörer, öka jämställdheten och mångfalden i
kommunen
 rikta in sig på att få fler ungdomar i organisationen
 2014 ha utbildat minst två sexualinformatörer i varje kommun i länet
 besökt samtliga högstadieskolor i Luleå kommun
 ha arbetat med att få color of love till samtliga festivaler i länet 2012.
Målgrupper är lärare, ungdomsledare och ungdomar. RFSU Luleå ska rikta in
sig där ungdomar är, på skolan, i idrottsverksamhet och på fritidsgårdar.
RFSU Luleå vill etablera en öppen verksamhet i det nya föreningshuset som
ska öppna i TV4s nuvarande lokaler. Föreningen söker medel för
driftskostnader, såsom lokalkostnader, telefon och dator.
RFSU Luleå ansöker även medel till en heltidstjänst som ska arbeta över hela
kommunen i skolorna som sexualinformatör i utbildningssyfte för att upplysa
elever och för att utbilda lärare.
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Barn‐ och utbildningsnämndens och socialnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden har en positiv inställning
till etableringen av RFSU Luleå som lokalförening. Det är angeläget att många
aktörer är med och bidrar i arbetet med sexualpolitik som t ex handlar om
jämställdhet och demokrati.
Inkommen ansökan är dock väldigt otydlig. Ambitionen är att genomföra
insatser i Luleå men även i länets samtliga kommuner. Det är svårt att utläsa
hur stor andel som ska bedrivas i Luleå kommun och hur stor andel som ska
bedrivas i länet. Det framgår varken av beskriven verksamhet eller av angiven
budget för år 2012.
Angiven budget är oklar. Det är t ex otydligt vilka år som RFSU Luleå
egentligen söker medel för. De har angett en budget som är för 2012 men de
söker medel för både 2011 och 2012. Det är även svårt att utläsa vad ett
eventuellt bidrag från Luleå kommun och ett eventuellt bidrag från
landstinget ska användas till.
Barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att avslå ansökan utifrån oklarheter om var och i vilken omfattning
verksamhet ska bedrivas samt utifrån otydligheter gällande finansiering och
budget.

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

avslå ansökan i enlighet med barn‐ och utbildningsnämndens och
socialnämndens förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

avslå ansökan utifrån oklarheter om var och i vilken omfattning
verksamhet ska bedrivas samt utifrån otydligheter gällande
finansiering och budget.

_____

Beslutsexpediering
RFSU Luleå, Barn‐ och utbildningsnämnden, Socialnämnden
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