LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

567

Kommunstyrelsen

2011‐12‐05
2012‐03‐12
2011‐11‐14
2012‐02‐13

263
68
226
38

613
171
488
86

Arbets‐ och personalutskottet

deckf10
Dnr 11.460‐81

Projektansökan – Fritid på lika villkor
Bilaga:
Ansökan

Ärendebeskrivning
Unga Örnar i Luleå har i skrivelse till Luleå kommun ansökt om bidrag
med 506 986 kronor till projektet ”Fritid på lika villkor”.

Fritidsnämnden yttrande
Syftet med projektet är att skapa aktiviteter och sysselsätta barn och ung‐
domar som i första hand inte tillhör någon förening. Dessutom vill
föreningen skapa mötesplatser för barn och ungdomar att mötas med
blandade kulturer och olika socioekonomiska bakgrunder. Enligt föreningen
har det blivit en kostnadsfråga att bedriva aktiv fritid och föreningsliv där
man som förälder är tvungna att prioritera. Föreningen menar att genom att
skapa aktiviteter och öppna mötesplatser på bostadsområden kan barn och
ungdomar få en rikare fritid och gemenskap på lika villkor i en trygg miljö till
rimliga kostnader. Ett viktigt incitament är att samverka med andra
föreningar och aktörer på området och att nyttja närområdets befintliga
lokaler, idrottsplatser och sporthallar.
Målgruppen är barn och ungdomar mellan 7‐15 år. Alla oavsett kön, etnisk
kulturell eller funktionsnedsättning är välkomna till aktiviteterna och på så
sätt kan föreningen vara en del i arbetet med att bryta segregation och
bidra till mångfald.
Föreningen kommer att ordna aktiviteter som sommarläger, spontanidrott,
utflykter, utbildning i hälsa och barns rättigheter. Även kulturella aktiviteter
i form av teater, bild och dans kommer att anordnas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

568

Kommunstyrelsen

2011‐12‐05
2012‐03‐12
2011‐11‐14
2012‐02‐13

263
68
226
38

614
172
489
87

Arbets‐ och personalutskottet

deckf10b
Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars
kultur‐ och fritidsverksamhet samt att stärka ungas egen organisering.
Meningen är också att projektet ska bygga upp och flytta fram barns
positioner i samhället och samtidigt stärka Luleå kommun som en
barnvänlig kommun i barnkonventionens anda. Projektet kommer att
fortlöpande dokumenteras genom kontinuerligt uppdatering av föreningens
hemsida.
Som mätbart mål kommer statistik att föras på varje aktivitet i form av
barntimmar där varje enskilt barn/ungdoms aktivitetstimme bokförs som
deltagartimme.
Projektets budget
Expedition
Lön
Soc. Avgifter
Telefon
Bilersättning
Datakostnader
Sportlovsläger
Cirkusskola
Sommarkollo
Summa

30 000:‐
276 000:‐
88 485:‐
9 000:‐
16 000:‐
6 000:‐
31 500:‐
25 000:‐
25 000:‐
506 986:‐

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden rekommendera kommun‐
styrelsen besluta att
‐

avslå framställningen om projektbidrag till ”Fritid på lika villkor”.

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
‐

bevilja Unga Örnar bidrag med 506 986 kronor till projektet ”Fritid på
lika villkor”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

569

Kommunstyrelsen

2011‐12‐05
2012‐03‐12
2011‐11‐14
2012‐02‐13

263
68
226
38

615
173
490
88

Arbets‐ och personalutskottet

deckf10c
Vid fritidsnämndens sammanträde yrkar Örjan Lindström (M), Mikael Boman
(C), Roger Malmberg (MP), Stefan Haupt (FP) och Terése Taaveniku (V)
avslag på fritidsnämndens beslut.
Mathias Schneider (M), Örjan Lindström, (M), Roger Malmberg (MP),
Stefan Haupt (FP), Mikael Boman (C) och Terése Taaveniku (V) reserverar sig
mot fritidsnämndens beslut.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
‐

avstyrka framställningen enligt fritidsförvaltningens förslag.

Yrkanden
Karl Petersen (S) och Yvonne Stålnacke (S) yrkar dels bifall till
fritidsnämndens förslag, dels att medel ska anvisas ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter 2012.
Anders Josefsson (M) och Nina Berggård (V) yrkar avslag på framställningen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

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

bifalla framställningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

570

Kommunstyrelsen

2011‐12‐05
2012‐03‐12
2011‐11‐14
2012‐02‐13

263
68
226
38

616
174
490b
89

Arbets‐ och personalutskottet

deckf10d
‐

anvisa medel ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter
2012.

Reservation
Anders Josefsson (M) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Annika
Eriksson (MP), Sana Suljanovic (M) och Nina Berggård (V) yrkar avslag på
ansökan.
Kaj Hedstig (S), Yvonne Stålnacke (S) och Omar Jakobsson (S) yrkar bifall till
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbets‐ och personalutskottets förslag och
Anders Josefssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat
enligt arbets‐ och personalutskottets förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs. Den som bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag röstar ja och den som bifaller Anders
Josefssons (M) förslag röstar nej. Vid omröstningen som sker genom upprop
avges 9 ja‐röster och 6 nej‐röster enligt bifogad voteringslista.
Karl Petersen (S)
Yvonne Stålnacke (S)
Omar Jakobsson (S)
Margareta Bladfors‐Eriksson (S)
Kaj Hedstig (S)
Ingrid Norberg (S)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

571

Kommunstyrelsen

2011‐12‐05
2012‐03‐12
2012‐02‐13

263
68
38

616b
175
90

Arbets‐ och personalutskottet

deckf10e
Johan Lennartsson (S)
Lenita Ericson (S)
Roland Nilsson (S)
Anders Josefsson (M)
Sana Suljanovic (M)
Nina Berggård (V)
Annika Eriksson (MP)
Thomas Olofsson (FP)
Carola Lidén (C)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

‐

i enlighet med arbets‐ och personalutskottets förslag.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Annika
Eriksson (MP), Sana Suljanovic (M) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot
beslutet.
_____

Yrkanden
Anders Josefsson (M), Johan Landström (FP), Anette Asplund (KD), Carola
Lidén (C), Annika Eriksson (MP), Bertil Bartholdsson (V), Erland Nilsson
(LBPO) och Thomas Olofsson (FP) yrkar i 1:a hand återremiss och i 2:a hand
avslag på framställningen. Motiveringen för återremiss är att se över dels om
förslaget att bevilja bidrag är förenligt med ”Lag om offentlig upphandling”,
dels om man kan införa en pott pengar som föreningar kan söka för arbete
med barn och ungdomar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

571b

Kommunstyrelsen

2012‐03‐12

68

176

Arbets‐ och personalutskottet

2012‐02‐13

38

91

deckf10f
Karl Petersen (S), Jonas Brännberg (RS), Yvonne Stålnacke (S) och Omar
Jakobsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detta
avslås. Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs. Den som
avslår återremissyrkandet röstar ja och den som bifaller detsamma röstar nej.
Vid omröstningen som sker genom upprop avges 33 ja‐röster och 23
nej‐röster.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat att
‐

återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet för att se över dels om
förslaget att bevilja bidrag är förenligt med ”Lag om offentlig
upphandling”, dels om man kan införa en pott pengar som föreningar
kan söka för arbete med barn och ungdomar.

_____

Kansliets yttrande
I LOU finns bl.a. regler om hur kommuner ska agera när de mot ekonomisk
ersättning uppdrar åt någon annan att tillhandahålla tjänster. Innan
kommunen ingår avtal måste kommunen ha agerat i enlighet med det i LOU
angivna förfarandet. Avtal brukar definieras som en överenskommelse med
ömsesidiga förpliktelser för avtalsparterna. Kommunens prestation att betala
motsvaras vid tjänsteupphandling av leverantörens prestation att
tillhandahålla tjänsten.
Kommunens bidrag utan krav på motprestation från mottagaren faller utanför
tillämpningsområdet för LOU. När en kommun lämnar stöd till en
verksamhet är det naturligt att kommunen förknippar det med vissa villkor

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2011‐12‐19

266

572

Kommunstyrelsen

2012‐03‐12

68

177

Arbets‐ och personalutskottet

2012‐02‐13

38

92

deckf10g
(t.ex. att stödet ska användas för de ändamål som anges i ansökan). Enbart att
det gjorts ett sådant förbehåll innebär inte att det är fråga om upphandling (att
ett uppdrag föreligger eller att mottagaren av bidraget anses utföra någon
motprestation). I en situation där kommunen i praktiken kan förfoga över den
tjänst som utförs (t.ex. har inflytande över vilka som ska ha nytta av eller
tillgång till tjänsten) skulle saken kunna ses på annat sätt. Bedömningen i

detta fall är dock att LOU ej utgör hinder för bidrag av det slag som är
aktuellt.
Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret har ombetts yttra sig angående frågan om man kan införa
en pott pengar som föreningar kan söka för arbete med barn och ungdomar
och lämnar följande kommentar med anledning av detta:
‐

i budget 2012 finns ingen särskild pott avsatt som möjliggör för
föreningar att ansöka om medel från för arbete med barn och ungdomar.
Utrymme för att göra det saknas p g a rådande ekonomiska situation

‐

om en särskild pott ska inrättas fr o m budget 2013 måste förslag om
detta äskas i samband med förestående arbete med strategisk plan och
budget 2013‐2015.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till framställningen.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på framställningen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012‐03‐12

68

178

Arbets‐ och personalutskottet

2012‐02‐13

38

92b

deckf10h

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

bifalla framställningen

‐

anvisa medel ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter
2012.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Anders Josefsson (M), Carola Lidén (C), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson
(FP) och Annika Eriksson (MP) yrkar avslag på framställningen.
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till framställningen.

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

Reservationer
Anders Josefsson (M), Carola Lidén (C), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson
(FP) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

