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S 56 lnformationer

Följ ande informationer lämnas:

1. Aktuell information fran tillväxtkontoret (tillvrixtchef Jeanette Nilsson).

2. MYH - granskning av lokfÌirarutbildning, skolinspektionens granskning på
nytt av särskild vuxenutbildning (rektor Låircentrum Helena Hansson).

3. Rapport fran besök från regeringskanslielDuA (ñrvaltningschef
arbetsmarknadsftirvaltningen Thomas ReinholdQ.

4. Uppftljning av antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder (ftirvaltningschef
arbetsmarknadsftirvaltningen Thomas Reinholdt)

Sidâ

3(16)

i Expedierat



Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-05-11

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet

I nriktn i ng för tryckeriverksam heten
KS 2016/306

Näri n gsl ivs- och arbetsmarknadsförvaltn i n gens förslag
Kommunfullmfütige beslutar att tryckeriverksamheten endast omfattar
interna uppdrag (kommunens fürvaltningar och egna bolag).

Beskrivning av ärendet
Tillväxtkontoret ansvarar fü r kommunens interna tryckeriverksamhet.
Tryckeriet betjänar fråimst kommunens ftirvaltningar, men även olika
intressefüretag och i mindre utsträckning ideella föreningar har anvåint sig av
tryckeriet. För att erhålla optimalt nyttjande av utrustningen har strävan varit
att styra tryckeriarbeten till det centrala tryckeriet, vilket fått till ftiljd att
produktionen nu nåirmar si g kapacitets gränsen.

Den interna tryckeriverksamheten sorterar under tillväxtkontoret. Tryckeriet
håller en god teknisk standard och klarar höga volymer, vilket genom åren
har inneburit god service till ftirvaltningarna och de kommunala
intresseftiretagen. I man av ledig kapacitet har tryckeriarbeten även utfürts åt
ideella füreningar. Detta har skett i mycket begränsad utsträckning och ñljer
en prislista som anpassats ftir att inte konkurrera med privat verksamhet.

För att nyttja tryckeriet optimalt och erhålla bästa driftekonomi har
ftirvaltningarna uppmuntrats att använda det centrala tryckeriet, vilket lett till
ett ökat inflöde av tryckuppdrag. Nu närmar sig produktionen gränsen ftir sin
kapacitet. Övertidsuttag förekommer. Utrymmet att åta sig extema uppdrag
är därmed mycket begränsat med nuvarande resurser.

Därftjr ftireslås att tryckeriverksamheten i fortsättningen endast omfattar
interna uppdrag, d v s kommunala ftirvaltningar och bolag.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medfinansiering EU-medel
KS 2016/566,256,592

Beslut
Tillväxtkontoret beviljas medel ur budgeten ftir medfinansiering av EU-
medel med 1 072970 kronor.

Beskrivning av ärendet
Medlen avser medfinansiering für 2016 fttr projekten Lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden2}l5-2Ol9, 559 700 kr, Bioreduktionsmedel für
metallurgiska processe4 423 270 kr och Tillväxtmotor ftir underleverantörer
till basindustrin, 90 000 kr. Medfinansieringama är tidigare beslutade, i
samband med utskottet möte den22 september 2015 beslutades projektens
omfattning enligt $ 17, $20 och $21. Avisering av medel skedde ej vid de
tillfÌillet.

För genomflirande
Nåiringslivskontoret

s58
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S 59 Halvtidsutvärdering av lokala serv¡cepunkter
KS 2013/30

Beslut
1 Avtalet med Edefors utveckling AB, som i dag driver servicepunkten i

Harads, sägs upp. Uppsägningstiden åir sex månader.

2. Utvecklingen av servicepunkten ges som ett nytt uppdrag/köp av tjänster
till Edefors ekonomiska förening (EDEK) enligt tidigare beslutad
uppdragsbeskrivning.

3. Nya uppdrag till EDEK och Råneå älvdals ekonomiska ftirening (RÅEK)
ges ftir att klara kommunens mål ftir ftiretagsutvecklingen i Råneå och
Luleå älvdalar. Pilotprojekt under perioden 2016-08-01 -2017-06-30
med utvärdering tre månader füre avtalstidens utgång. Summa medel är
220 000 kronor per område. Tillväxtkontoret är rådande vid val av
projektledare.

4. Finansiering ftir denna period finns via återbetalning från Spira fyrkanten
pä 440 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
De båda servicepunkterna Harads (Edefors utveckling AB) och Gunnarsbyn
nA.pf (Råneå älvdals ekonomiska ft)rening) hade likvåirdiga ftrutsättningar
vid starten av avtalsperioden.

I Edefors ftirsamling bor cirka 1300 personer och i Gunnarsby ftirsamling
bor cirka 600 personer. Det är likvärdiga öppettider på de båda
servicepunkterna. RÅEKs ekonomiska ftirening består av cirka 300
privatpersoner och 40 füretaglfüreningar. Edefors utveckling AB består av
fvà ägare som driver servicepunkten.

Vid analys av besöksstatistik, telefonkontakter och kontakter via e-post så

kan man se stora skillnader under perioden 2014 till2015.

Edefors utveckling AB hade 1325 besökare och 924kontakter via telefon/e-
post. Detta blir totalt 2249 kontakter. Under tvåårsperioden har
servicepunkten haft i genomsnitt 4,32 besökare per dag.

nA.Bf hade 3240 besökare och 2890 kontakter via telefon/e-post. Detta blir
totalt 6130 kontakter. Under tvåårsperioden har servicepunkten haft i
genomsnitt 11,79 besökare per dag.

n Å.prc har också utvecklat och skapat möjligheter till nya arbetstillfÌillen
som gynnar både RÅprc och Bodens kommun med nya avtal och projekt:

. Återvinningscentralen i Gunnarsbyn

W
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o Feriearbeten i Bodens kommun

o Vaktmästeri, Älvskolan i Gunnarsbyn

o Vaktmästeri, räddningstjänsten i Gunnarsbyn

o Skötsel av gröna ytor i Gunnarsbyns närområde

o Skötsel av rastplatser i Gunnarsbyns nåirområde

. Asylboendet utveckla nysvenskarna3T A 50 000:-

o Asylboendet praktik nysvenskarna 200 000:-

I Bodens kommun finns behov av en långsiktig landsbygdssatsning.
Kommunen satsade pä att i projektform hitta nya former ftir service utanft)r
centralorten och möjliggöra für invånarna att bo och verka på landsbygden.
Projektet "Lokala Servicelösningar i Bodens kommun" bedrevs under tiden
2011-09-01-2013-05-31. Projektets mål var att ge kommunen en modell ft)r
hur man kan bedriva service på landsbygden som håller över tid och som kan
spridas i landet. Efter avslutat projekt skrevs 2013-07-01ett avtal mellan
Bodens kommun och RÅEK i Gunnarsbyn och med Edefors utveckling AB i
Harads. Uppdraget innebär att driva servicepunkter enligt Bodens kommuns
serviceftirklaringar tillika genomfüra servicepunkternas grundservicepaket.
Uppdragstiden är satt till 60 månader.

Uppdraget Servicepunkten

Servicepunkten bidrar till en levande landsbygd genom att den ger
landsbygdens invånare likvärdig samhällsservice som de boende i
centralorten. Servicepunkten är en viktig träffpunkt och informationspunkt
där invånarna på landsbygden kan få rådgivning, hjälp att hitta kontaktvägar,
ta del av kommunal information, få hjälp med att boka tider och fylla i
blanketter antingen digitalt eller genom personlig service, turistinformation,
vidarebefordran av kontakter till tjänstemän i ftjrvaltningar samt viss
information. Detta medftir att behovet av resor till centralorten für enklare
ärenden och tjänster minskar. Det ger effekter inom många områden.
Förutom utökad medborgarservice, tidsvinster och privatekonomiska vinster
ftir nyttjaren, ger det även en minskad miljöpåverkan.

Beredningens fürslag var:

1. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar aft all utveckling som
gäller nuvarande servicepunkters uppdrag i Harads ges till Edefors
ekonomiska ftirening (EDEK). Avtalet med Edefors utveckling AB, som
idag driver servicepunkten, sägs upp. Uppsägningstiden är sex månader.

2. Nya uppdrag till EDEK och Raneå älvdals ekonomiska fürening (RÅEK)
ges für att klara kommunens mål om füretagsutvecklingen i Luleå- och
Råneå älvdalar. Pilotprojekt under perioden 2016-08-01 -2017-06-30
med utvärdering tre månader ftire avtalstidens utgång. Summa medel är

Sida
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220 000 kronor per område. Tillväxtkontoret är rådande vid val av
projektledare.

3. Finansiering für denna period finns via återbetalning från Spira fyrkanten
pä 440 000 kronor.

Yrkande och beslutsgång
Daniel Rönnbäck (M) yrkar att beredningens ftirslag på punkt I skrivs om i
två punkter:

1. Avtalet med Edefors utveckling AB, som i dag driver servicepunkten i
Harads, sägs upp. Uppsägningstiden åir sex månader.

2. Utvecklingen av servicepunkten ges som ett nytt uppdrag/köp av tjänster
till Edefors ekonomiska förening (EDEK) enligt tidigare beslutad
uppdragsbeskrivning.

I övrigt enligt beredningens ftirslag.

Ordftiranden finner att näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar
enligt beredningens ftirslag med Daniel Rönnbäcks (M) ändringsyrkande

För genomfìirande
Nåiringslivskontoret
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S 60 Månadsrapport mars samt årsprognos
KS

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet lägger månadsrapporten med
årsprognos med godkännande till handlingama.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram månadsrapport per mars. Nettokostnaderna für
perioden uppgår till drygt 9,7 miljoner kronor vilket innebåir överskott om
3,6 mkr ftir perioden.

Årsprognosen innebär ingen awikelse mot budget utifran idag kända
faktorer som kan påverka resultatet.

För kännedom
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret

Sida
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B u d getfö rs lag a rbets m a rkn adsfö rva ltn i n ge n 2017 -2019
KS

Näri n gsl ivs- och arbetsmarknadsuts kottets förslag
Utskottet rekommenderar Kommunfullmäktige att anta ftirslag till budget för
2017-2019 samt ftireslagna fürändringar av målindikatorer i styrkortet.

Reservationer
Maria von Schantz (M\ Daniel Rönnbäck (M) och Bosse Strömbäck (V)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ftirslag till budget for 2017-2019 med
tillhörande omvärldsanalys. Av ftirslaget framgår att kommunen har står
inftir stora utmaningar under perioden.

Arbetslösheten i Boden är högre än genomsnittet ftir riket samt Norrbottens
l¿in. An större är skillnaden mellan Boden, övriga länet och riket sett till
ungdomsarbetslösheten. Boden är en stor mottagningskommun ftir
nyanlåinda invandrare vilka ska kunna erdudas möjlighet till etablering i
kommunen.

För beslut
Kommunfullmåiktige

Sida
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Hantering av vissa föreningsbidrag
KS

Näri n gs I ivs- och a rbetsmarknads utskottets förslag
Kommunstyrelsen beaktar finansieringen av vissa füreningsbidrag i det
ordinarie budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet
Vid inrättande av Arbetsmarknadsftirvaltningen överftirdes arbetsuppgifter
och budget für verksamheter som tidigare utgjorde arbetsmarknadsenhet
under Tillväxtftirvaltningen.

Utöver arbetsmarknadsåtgärder har administrerats utbetalning av bidrag till
ett antal ftireningar med 5 oá av lönekostnaden für personal vilka bemannar
füreningarnas kansli. Under 2015 betalades ut totalt 101 tkr till sex
füreningar. Inga nya beslut/ftireningar har tillkommit 201 6.

Bidrag som utbetalats under lang tid är mer att betrakta som ftlreningsbidrag
än som arbetsmarknadspolitiskt åtgrird varfür ftirslaget är att administration
och budget överfürs till Kultur- fritid och ungdomsfürvaltningen.

Kultur-, fritid och unga, som i övrigt svarar für füreningsservice fär i och
med detta en bättre helhetsbild av vilka bidrag som respektive ftirening har.
Helhetsbilden kan bidra till bättre underlag für eventuella omprövningar, och
ftirdelning av bidrag till föreningar

Förslaget har kommunicerats med ftirvaltningschefen ftir Kultur, fritid och
ungdomsforvaltningen som ser positivt på ftirslaget.

Beredningens fü rslag : Kommunfullmäktige beslutar att överftira driftram
motsvarande I l5 tkr fran och med 2017 till kultur-, fritids och
ungdomsfürvaltningen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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lntegrationspol¡cy för Bodens kommun
KS 2016/86

Nä ri n gs I ivs- och arbetsmarknadsuts kottets förs lag
Kommunfullmäktige antar Integrationspolicy ft)r Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen beaktar i sin planering det mångkulturella perspektivet. Det kan
innebära attvara medveten om olika kulturers sedvänjor och högtider. Det
kan även innebära att skapa olika typer av arenor för att nâ alla medborgare.

Samhällets insatser får inte diskriminera någon utifrån etniskt eller annat
hänseende. Däremot kan och ska samhället fråimja den värdegrund som
bland awtat beskrivs i regeringsforrnen. Det svenska samhället bygger på ett
demokratiskt styrelseskick och respekt ftir de mänskliga rättigheterna, där
respekten ftir alla människors lika våirde och für enskilda måinniskors frihet
och värdighet står i centrum.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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S 64 Riktlinjer för projektmedel till integrationsprojekt
KS 2016/104

Näri n gsl ivs- och arbetsmarknadsuts kottets förslag
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer ftir projektmedel till
integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Beslutade riktlinjer ftir projektmedel ftir integrationsprojekt i Bodens
kommun omfattar målgruppen nyanlända med uppehållstillstand.

Första utlysningen av möjlighet att söka bidrag till integrationsprojekt visar
på intresse från civilsamhället att genomfüra projekt som helt eller delvis
riktar sig till asylsökande flyktingar i kommunen.

De så kallade flyktingmiljonerna som tilldelats kommunen ska bidra till att
skapa bra mottagande ftir både asylsökande och nyanlända. Utifran detta
ftireslås revidering av riktlinj erna.

Punkten I i riktlinjema åindras till:

Projektmedel ftir integrationsprojekt i Bodens kommun riktas till projekt ftr
asylsökande samt nyanlända med uppehållstillstånd. Projekten ska syfta till
att främja integrationen i kommunen.

För beslut
Kommunstyrelsen

M /øhø
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lntegrationsprojekt
K520161263

Beslut

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att avslå eller bifalla
proj ektansökningarna enligt beskrivningen av ärendet.

Daniel Rönnbäck (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

1. RÅf,f: Avslag. Ny ansökan samordnas med Gunnarsbyns
Byggnadsftrening i punkt 16.

Motivering: Ny ansökan samordnas med Gunnarsbyns Byggnadsftirening

2. Somaliska ftireningen: Bifall med 70 000 kronor.

Motivering: Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bifaller en del av
ansökan avseende medel ftlr aktiviteter under 2016.

3. Studieftirbundet Sensus: Bifall med 99 000 kronor.

Motivering: Projektets längd är ett år. I huvudsak är det planerat attvara
en mötesplats ftir människor från olika kulturer och stor vikt kommer att
läggas på mötet med det svenska samhället. En öppen plats med
varierande innehåll med kurser, information, traditioner, kultur och
språk.

4. Afghanskt kulturcentrum: Bifall med 120 000 kronor.

Motivering: Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bifaller en del av
ansökan avseende medel ftir aktiviteter under 2016.

5. Norrbottens Idrottsftirbund/SlSU: Bifall med 100 000 kronor.

Motivering: I projektansökan beskriver man de utbildningsinsatser man
avser att bedriva lokalt bland idrottsftireningarna i Bodens kommun.
Vidare har projektet en tydlig målsättning dåir man avser att nå minst 25
füreningar och 100 ledare med utbildningen. Egeninsatsen bedöms till
25 000 kronor.

6. Röda Korset: Avslag.

Motivering: Projektet bedöms inte vara ett integrationsprojekt då det har
ett tydligt fokus på flyktingmottagande. Vidare är det idag omöjligt att
uppskatta behoven som eventuellt kan uppstå.

Sida
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7. Boden-Överluleå Hembygdsfürening: Avslag.

Motivering: Det füreslagna projektet är helt fokuserat på Norrbottnisk
kultur i form av dans, ringlekar och sång och tar ingen hänsyn till alla
nya svenskars kultur som berikar och utvecklar Sverige och Boden.

8. IOGT-NTO: Bifall med 145000 kronor.

Motivering: Syftet med ansökanàr att nå de bam som bor på
flyktingftirläggningen med sina ftiräldrar samt ensamkommande bam
som bor hos Aleris ft)r att erbjuda dem utbildning i väntan på plats i den
kommunala skolan.

9. Harads IF: Bifall med 100 000 kronor.

Motivering: Någon kartläggning av behoven bland de drygt 200
utrikesftidda är inte gjord i Harads. Vidare vill man starta
simundervisning ftir kvinnor och rekryera kommande ledare ftjr
idrottsftireningens behov.

10. Gunnarsbyns Byggnadsförening: Avslag. Ny ansökan samordnas med
n Ä.Bf i punkt 16.

Motivering: Ny ansökan samordnas med nÅgf i åirende 18

I l. Folkuniversitetet: Avslag.

Motivering: De füreslagna aktiviteterna som Folkuniversitetet söker für
är under upphandling av Arbetsftirmedlingen där Folkuniversitetet är en
av anbudsgivarna.

12. Havremagasinet: Bifall med742 000 kronor avseende delprojekt 4, och
5. Avslag avseende delprojekt 1, 2. Delprojekt 3 avser 2017 varvidny
ansökan emotses.

Motivering: Integration med hjälp av konst är ett nytt och spännande
arbetssätt som ännu inte är fullt utprovat.

13. Boden Hockey: Avslag.

Motivering: Under februari och mars genomfürdes en prova på
skridskofüning som lockade till sig cirka 120 personer. För detta erhöll
Boden Hockey 50 000 kronor som är avräknade projektansökan. Hur
många av dessa som kommer att vilja fortsätta med att aktivt spela
hockey är i dagsläget svårt att säga och därmed avslås ansökan. Men med
ett mera konkret intresse kan det finnas anledning till att åter pröva en
liknande ansökan.

14. Studieförbundet Vuxenskolan: Avslag.

Motivering: Studieftirbundet Vuxenskolan har sedan 2011 bedrivit arbete
mot målgruppen. Vilket bland annat har lätt till att många SFI elever har
klarat av sina studier på en betydligt kortare tid.
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15. Sommarskola IOGT-NTO: Avslag.

Motivering: Budgeterade medel saknas.

16. Integrationsprojekt Gunnarsbyn: Bifall med 365 000 kronor.

Motivering: Gunnarsbyn som är en ort på landsbygden har en stor
ftirläggning i fttrhållande till befolkningen på orten. På ftirläggningen
vistas drygt 50 personer med uppehållstillstand eller som är asylsökande.
I byn finns drygt 150 bofasta. Detta medftir att behovet av aktiviteter är
stort när de inte kan ta del av den mångfald av aktiviteter som erbjuds i
centralorten Boden.

X'ör genomfürande
Arbetsmarknadsftirvaltningen
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