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Ansökan om medfinansiering för ”Rekrytera Flera”
rekryteringsdagen 2012
Bilaga:
Ansökan

Ärendebeskrivning
I samarbete med Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning,
kommunstyrelsen i Luleå kommun och Trygghetsrådet genomförde Luleå Expo
rekryteringsdagen Rekrytera Flera för arbetssökande i september 2011. 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 tre år i rad med start november 2010. I detta projektformat är 2012
slutår. För att kunna mäta uppsatta mål, hur många arbetstillfällen som
rekryteringsdagen genererat genomför vi en undersökning bland de utställare
som sagt ja till att svara på ett antal frågor efter genomförandet. Kontinuiteten
och nya grepp är viktig för att skapa en arena för utveckling av arbetsmarknaden. Mässan fyller ett behov av en neutral mötesplats för arbets-sökande
och de som vill byta karriär samt inte minst öka rörligheten på
arbetsmarknaden.
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Budget 2012
Kostnader
Marknadsföring
Byggnationer, mässa
Personalkostnader
Lokalhyra
Övriga rörelsekostnader
Konsultarvoden
Summa kostnader

200 tkr (digital och i traditionell annonsering)
104 tkr (etablering och demontering, varuinköp)
225 tkr (projektledare, säljare, värdinnor)
75 tkr ( Coop Arena 2 dag)
170 tkr (Mötesprogram, hemsida , registrering)
100 tkr (Föreläsare, inhyrd personal)
875 tkr

Intäkter
Deltagaravgifter utställare
Arbetsmarknadsförvaltningen
Äskat från KS
Övriga samarbetspartners
Summa intäkter

400 tkr
250 tkr
150 tkr
75 tkr
875 tkr

Luleå Expo ansöker om ett anslag på 150 000 kronor för genomförande av 2012
års rekryteringsmässa.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Efterfrågan på arbetskraft är mycket hög i Norrbotten främst på grund av de
stora investeringarna i länet och bristen på kompetens är ett tillväxtproblem
inom flera branscher. Rekryteringsproblemen har ökat både inom den privata
och den offentliga sektorn och de stora pensionsavgångarna som väntas på
arbetsmarknaden de kommande 10 åren spär på problematiken. Samtidigt som
vi har flera utsatta grupper som ungdomar, funktionshindrade, utrikesfödda
och personer med kort eller icke gångbar utbildning som har svårigheter att
komma ut på arbetsmarknaden. I en föränderlig arbetsmarknad är det svårt för
arbetssökande att ha kännedom om vilka
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branscher som efterfrågar arbetskraft, vilka kvalifikationskrav som ställs
samt vad yrket innebär idag. En rekryteringsmässa är därför ett viktigt
komplement till övriga insatser och skapar en neutral mötesplats till nytta för
både arbetsgivare och arbetstagare.
Arbetsmarknadsförvaltningen avser att bidra med medfinansiering på 250 000
kr för att genomföra rekryteringsmässan ”Rekrytera flera 2012”.
Arbetsmarkandsförvaltningen ser positivt på att kommunstyrelsen tillskjuter de
150 000 kr som tas upp i ansökan.

Personalkontorets yttrande
Personalkontoret instämmer i arbetsmarknadsförvaltningens bedömning av
värdet med mässan. Luleå kommun som arbetsgivare har deltagit vid de
tidigare mässorna med representanter från personakontoret 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 rekryteringsmässan fyller en viktig funktion.
Vid mässan 2011 ingick en fri monterplats för Luleå kommun i medfinansieringen. Personalkontoret föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar
under samma förutsättningar som 2011 det vill säga att en monterplats för
kommunens förvaltningar ingår.
Ekonomikontoret har varit delaktig i beredningen av ärendet och föreslår att
medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, i det fall
Luleå Expo AB:s ansökan om 150 tkr beviljas.

Arbets- och personalutskottet
Arbetsmarknadsavdelningen föredrar ärendet. Mässan är planerad till
november 2012.
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Proposition
Ordföranden ställer beredningsförslaget under proposition och finner att arbetsoch personalutskottet bifaller beredningsförslag om medfinansiering Rekrytera
flera 2012.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bevilja Luleå Expo:s ansökan om medfinansiering på 150 000 kronor för
genomförande av 2012 års rekryteringsmässa. Medfinansieringen sker
under samma förutsättningar som 2011 det vill säga att en monterplats för
kommunens förvaltningar ingår

-

medel för ändamålet anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda behov.

_____

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bevilja Luleå Expo:s ansökan om medfinansiering på 150 000 kronor för
genomförande av 2012 års rekryteringsmässa. Medfinansieringen sker
under samma förutsättningar som 2011 det vill säga att en monterplats för
kommunens förvaltningar ingår

-

medel för ändamålet anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.

_____
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