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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S f 3 lnformationer

Följande informationer lämnades

1) Förvaltningschefens rapport AMF
2) Skrivelse skolinspektionen
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Sam ma nt rädes proto kol I
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 14 KS Budget AMF 2018-2020
KS 2017

Beslut
l. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet füreslår att

kommunstyrelsen antar förslag till budget ftir
Arbetsmarknadsfürvaltningen 2018-2020.

2. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet uppdrar till
ftirvaltningschefen att utvärdera befi ntlig ftirdelningsmodell av
schablonersättning gällande ensamkommande barn, samt ta fram
ftirslag på eventuell revidering av ftirdelningsmodell. Uppdraget
redovisas senast 2017 -09-30.

Beskrivning av ärende
Förvaltningen har tagit fram fìirslag till budget fÌtr 2018-2020 med
tillhörande planeringsftirutsättningar. Av ftirslaget framgar att kommunen
står inftir stora utmaningar under perioden.

Arbetsmarknadsfü rvaltningen måste utöver arbete fü r minskad arbetslöshet
s¿irskilt verka ftir en inkluderande arbetsmarknad. Nyanlåinda invandrare,
ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller annan problematik som
fürsvårar etablering på arbetsmarknaden måste kunna erbjudas såirskilt stöd
für att inte hamna i utanftirskap. För att möjliggöra detta finns i
budgetftirslaget bland annat inlagt särskild satsning på s k jobbspår vilka ska
vara utformade ftir att matchas mot det lokala näringslivets
rekr¡eringsbehov.

Under den period som budgetftirslaget avser kommer ersättning till
kommunen via Migrationsverket ftir flyktingar som Ër permanent
uppehållstillstånd (PUT) att minska. Ersättningen fürdelas idag mellan
arbetsmarknads-, social, och utbildningsfürvaltningen. Fördelningsmodell
som tillåimpas sedan I januari 2016 behöver utvärderas für att se över om
och i vilka delar den bör fürändras.

För beslut
kommunstyrelsen

Sida

4(20)

,y



Sida

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-19

5(20)

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S f 5 KS Månadsrapport och årsprognos AMF
KS 2017

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att kommunstyrelsen
lägger månadsrapport och arsprognos med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram månadsrapport per mars.
Nettokostnaderna ftir perioden uppgår till 15,4 mkr vilket
innebär ett överskott med 3,4 mkr.

Överskott beror på att det finns budgeterade kostnader für ny
verksamhet Jobbcenter som åinnu inte belastar verksamheten,
vakanta tjänster samt överskott på budget ftir feriearbete dåir

kostnader uppstår ftirst under sommaren.

Ä.rsprognosen visar på ingen awikelse mot budget.

För beslut till
kommunstyrelsen
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S f 6 KS R¡ktlinjer arbetsmarknadsåtgärder
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet fü reslår kommunstyrelsen att
besluta om att anta bifogat ftirslag till riktlinjer für arbetsmarknadsåtgärder

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun saknar riktlinjer für arbetsmarknadsåtgärder vilket innebär
att det inte är tydliggjort och prioriterat vilka målgrupper som kan omfattas
av arbetsmarknadsåtgärder samt vad dessa är tänkt att leda till.
Det är i nuläget cirka 30 personer per år som får en s k BEA-anställning via
Arbetsmarknadsftirvaltningens handläggare som matchar arbetssökande mot
möjliga arbetsplatser inom kommunen. Arbetsplatserna finns i huvudsak
inom tekniska ffirvaltningen men även i viss mån inom andra ftirvaltningar.
Personen som matchas mot anställning har rätt till någon form av lönebidrag
via Arbetsftirmedlingen. Differensen mellan total lönekostnad ftir individen
och det bidrag som erhålls via arbetsftirmedlingen täcks via
arbetsmarknadsftjrvaltningens budget fü r arbetsmarknadsåtgärder.

I bifogat ftirslag till riklinjer ftir arbetsmarknadsåtgåirder tydliggörs
prioritering av målgrupper, att handlingsplan ftir den enskilde ska upprättas
samt att uppñljning av åtgärderna ska göras utifrån socioekonomiska
faktorer.

Bilaga: Riktlinj er ftir arbetsmarknadsåtgärder

För beslut
kommunstyrelsen
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

KS Extratjänster i Bodens kommun
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet fü reslår kommunstyrel sen att
besluta inftirande av tillfÌilliga extratjänster enligt fiiljande:

l. Senast 2017-12-31 ska 90 extratjänster inrättats inom de kommunala
ftirvaltningarna samt Buab varav 60 ska vara tillsatta senast
20t7-t0-31.

2. Uppdraget att inrättande av extratjänster per fürvaltningen fiirdelas
utifrån ftirvaltningens storlek och antal arbetsplatser.

3. Arbetsmarknadsfürvaltningen får i uppdrag att svara ftir samordning
och uppftiljning av extratjänster.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att regelverket für extratjänster har upplevts svårbegripligt
och begränsande har Arbetsftirmedlingen sett över hur reglerna ska tillåimpas
i praktiken. Beslutet innebär att fler personer kan ta del av extratjänster.
Beslutet innebär att det inte längre hnns någon begränsning av vilka
arbetsuppgifter den som har en extratjänst får utftira. Det innebär också att
det går att anställa inom alla verksamheter i kommunen.

Möjlig rekryteringsbas för framtida medarbetare

Kommunstyrelsen har 20 17 -03 -20 fastställt kommunövergripande riktlinj er
ftir strategisk personal- och kompetensftirsörjning samt beslutat att uppdra
till nämnde ma att arbeta med kompetensftirsörj ningsplaner inom det e gna
ansvarsorffådet och upprätta handlingsplaner für att möta framtida
rekryteringsbehov. Bodens kommun har ett berfünat personalbehov på cirka
170 medarbetare per år på grund av pensionsavgångar och annan rörlighet.
De yrkesgrupper som har flest pensionsavgångar finns inom vård och
omsorg samt pedagogisk verksamhet. Rekryteringsbehov finns även inom
andra verksamheter, även om det volymmässigt är lägre.

I underlaget filr beslut framgår tydligt att kommunens framtida
rekr¡eringsbehov kommer kräva en breddad rekryteringsbas.
Inrättande av extratjänster kan vara en av flera åtgärder ftir att bredda
rekr¡eringsbasen.

s 17

Må lg rupp för extratjänster
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Målgrupp ftir extratjåinst åir arbetssökande som är arbetslös, inskriven på
Arbetsftirmedlingen har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450
ersättningsdagar eller är nyanlåind och har etableringsplan.

Ersättningsnivå och möjlig anställningstid

Arbetsgivaren fär ersättning med 100 procent av lönekostnaden när den
anställda jobbar heltid. Ersättningen kan maximalt uppgå I 140 kronor per
arbetad dag ftir bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade
arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren kan därutöver erhålla 150 kronor per
arbetsdag de tre ftirsta månaderna, och därefter I l5 kronor per arbetsdag ftir
att hjälpa och handleda den anställda på arbetsplatsen. Den arbetssökande
kan ha en extratjänst i tolv månader. Arbetsftirmedlingen kan sedan ftirlåinga
extratjänsten med tolv månader om de bedömer att det skulle vara bra ftir
den arbetssökande.

Extratjänster i alla förvaltningar

I och med füråindringar i regelverket ftir extratjänster ftirslås att minst 60
extratjänster inftirs senast 2017-10-31für att därefter utöka antalet till totalt
90 innan arsskiftet. 1jåinster ftireslås ftirdelas utifran ftirvaltningens/bolagets
storlek och antal möjliga arbetsplatser.

Förvaltnine/bolae Fördelnins tiänster
Socialftirvaltningen 30

Utbildninesfü rvaltningen 27

Kultur- och fritidsftirvaltningen 5

Tekniska ftirvaltningen l0
Fastiehetsftirvaltningen 6

Kommunledningsfü rvaltningen 2

Arb etsmarknadsfü rvaltningen 6

Räddnine och beredskapsftirvaltningen 2

Bodens utveckline AB 2

Summa 90

För beslut
kommunstyrelsen
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Ansökan om medel för medfinansiering EU-projekt
RemoAge
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bevilj ar medfinansiering av
projektet RemoAge ur EU-potten ftjr åtr 2017 med 331 324 kronor ftir tiden
201 6-01 -01 till och med 2017 -06-30.

Beskrivning av ärendet
Projektets syfte är att utarbeta och testa nya arbetsmetoder med hjälp av
digitala lösningar ftjr att ge stöd åt brukare, anhöriga och vård och
omsorgspersonal. Målet åir att utveckla stöd ftir personer med
demenssjukdom och andra multisjuka äldre i glesbygd så att de har möjlighet
att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Kommunens deltagande i projektet finansieras med 65Yo av EU medel.
Kommunens andel av finansieringen uppgår till 331 324 kronor ftir att delta i
proj ektet under tiden 20 I 6-0 I -0 1 till 2017 -06-30.

För genomfürande

Ekonomikontoret

Socialftirvaltningen

s 18
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Future Ecco
KS 2016

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att lagga informationen
till handlingama.

Beskrivning av ärendet
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutade 2016-12-14 återremittera

Bodens kommun är en av åtta delägare (parter) i Future Eco North Sweden
AB. Parternas ansvar och skyldigheter gentemot varandra och bolaget
regleras av ett aktieägaravtal daterat till 5 november 2015. Av avtalet
framgar bl a att Bodens kommun åtar sig att årligen medhnansiera projekt
med maximalt 1 miljon kronor. Pengarna tas i dagsläget från de bygdemedel
som Bodens kommun årligen ansöker om hos Länsstyrelsen i Norrbottens
län. Av aktieägaravtalet framgår vidare:

"Slqtldigheten att betala serviceavgift och köpa utvecklingstjcinster, samt för
Bodens kommun att medfinansiera projeh gdller årligt under en tid om tre
(3) år räknatfrånfr)rsta januari 2016"

Åtagandet kring årlig medfinansiering från Bodens kommun upphör således

2018 i det fall aktieägaravtalet inte revideras innan utgången av 2018.

Future Eco har i dagsläget två inneliggande ansökningar om medfinansiering
som omfattar medel ft)r åren 2019 och 2020.I dessa fall ftireslås att
finansieringen tas från medfinansieringsmedel ftir 2017 och 2018, och att
detta synliggörs i respektive beslutsformulering.

För genomfürande
Kommunledningskontoret

Delges
Future Eco
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 20 Medfinansiering Arctiq DC
KS 2017

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att bevilj a
medfinansiering till Future Eco North Sweden AB på 48 000 Euro für
deltagande i projektet Arctiq DC. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
beslutar vidare att pengarna tas från de i aktieägaruvtalet utlovade
medfinansieringsmedlen ftir året 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun är en av åtta delägare þarter) i Future Eco North Sweden
AB. Parternas ansvar och skyldigheter gentemot varandra och bolaget
regleras av ett aktieägaravtal daterat till 5 november 2015. Av avtalet
framgår bl aaft Bodens kommun åtar sig att årligen medfinansiera projekt
med maximalt I miljon kronor. Enligt det befintliga aktieägaravtalet ftir
Future Eco North Sweden AB gäller åtagandet ftir Bodens kommun att
medfinansiera projekt ftir I miljon kronor årligen till utgangen av 2018.

Future Eco har inkommit med en ansökan om medfinansiering ftir
deltagande i projektet Arctiq DC. Future Eco ansöker om medfinansiering på
48 000 Euro uppdelat på 2018,2019 och 2020 dvs 16 000 Euro (ca 150 000
kr) per år. Projektet är ett forskningsprojekt inom programmet Interreg Nord,
och omfattar 15 olika partners (universitet, ftiretag m fl) fran Sverige, Norge
och Finland. Målet med projektet är att utveckla och visa på unika lösningar
kring kylning och elkraftslösningar ftir datacenter i norra Norden, vilket i sin
tur ska främja den regionala datacenterbranschen och de ftiretag som är
verksamma inom denna. Ett av delprojekten omfattar torkning av virke och
flis genom att tillvarata restvåirme från datacenter, och i detta delprojekt
kommer ftiretag som ingår i Future Eco att delta. Projektet ligger inom ett av
de prioriterade tillväxtområdena i Tillväxtprogrammet 20 17 -2020 for
Bodens kommun.

Delges
Ekonomikontoret
Future Eco

Sida
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S 21 Medfinansiering On site saner¡ng
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att bevilj a
medfinansiering till Future Eco North Sweden AB på 109 500 kr ftir
deltagande i projektet On site sanering. Näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet beslutar vidare att pengarna tas från de i
aktieägaravtalet utlovade medfinansieringsmedlen ftir àr en 2017 och 20 I 8.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun åir en av åtta delägare (parter) i Future Eco North Sweden
AB. Parternas ansvar och skyldigheter gentemot varandra och bolaget
regleras av ett aktieägaravtal dateruttill 5 november 2015. Av avtalet
framgår bl a att Bodens kommun åtar sig att årligen medfìnansiera projekt
med maximalt I miljon kronor. Enligt det befintliga aktieägaravtalet ftir
Future Eco North Sweden AB gäller åtagandet für Bodens kommun att
medfinansiera projekt ftir I miljon kronor årligen till utgangen av 2018.

Future Eco har inkommit med en ansökan om medfinansiering ftir
deltagande i projektet On site sanering. Future Eco ansöker om
medfinansiering på totalt 1 09 500 kr fÌirdelat pä 23 735 kr ftir år 2017 ,
54750 kr ftir är2018 och27 365 kr ftir år 2019. Projektansökan åir ställd
till Energimyndigheten och projektet syftar till att testa elektrokinetisk
behandling av jordar ftirorenade med olika typer av organiska ämnen under
kontrollerade ftirhållanden. Projektet ligger inom ett av de prioriterade
tillväxtområdena i Tillväxtprogrammet 2017-2020 ftir Bodens kommun.

Delges
Ekonomikontoret
Future Eco

M
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Medfi nansieri ng Norrbotn iabanan
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att bevilj a
medfinansiering på 510 020 kr till Norrbotniabanegruppen ftir projektet
"Tillväxtspår med NonbotniabanaÍr", projekttid 2017-2020. Näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet beslutar vidare att pengarna tas från de budgeterade
medlen ftir medfinansiering av EU-projekt ftir den aktuella projektperioden.

Beskrivning av ärendet
Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som
verkar ftir Norrbotniabanans ftirverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete
finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå,
Boden, Kalix och Haparanda, landstinget och länsstyrelsen i
Norrbotten, Landstinget i Västerbotten, Region Västerbotten samt
ntiringslivet - Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA
Munksund, Norrbottens Byggmästare ftirening och BILLERUDKORSNÄS.

Bodens kommun, som Èir en av parterna i Norrbotniagruppen, har sedan
tidigare medfinansierat projektet'NBB - ett samhällsbyggnadsproj ekt" med
134 000 kr under perioden 2015-2017. Projektet avslutas i juni detta år.

Under den senaste projektperioden har ovanstående/tidigare projekt bidragit
till att arbetet med Norrbotniabanan tagit ¡terligare steg framåt. Regeringen
stöttade Norrbotniabanegruppens ansökan till EU om medfinansiering på
100 miljoner kr ftir arbetet med järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå,
samt bygghandlingar ftir sträckan Umeå och Dåva. Vidare pågår arbetet med
att Ë in Norrbotniabanan i den nationella transportplanen som går ut på
remissiaugustiiår.

Vid huvudmannagruppsmötet i augusti 2016 beslutades att påverkansarbetet
skall fortgå ftir att nå målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå,
och detta bl a ska göras genom ett nytt projekt med namnet "Tillväxtspår

med Norrbotniabanan". Projektansökan bifogas som bilaga 1, där framgår att
anspråken på medfinansiering fran Bodens kommun rir på 510 020 kr.

Projektet har en budget på drygt 12 miljoner kr och omfattar ftiljande
delmål/huvudaktiviteter :

- Nytt kunskapsunderlag rörande persontrafik tas fram

- Nytt kunskapsunderlag rörande godstrafik tas fram

Arbeta ftir att planeringen slutfürs mellan Umeå och Skellefteå

Planeringen påbörjas och slutftjrs mellan Skellefteå och Luleå

Side
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Arbeta mot identifierade målgrupper på ett sådant sätt att
Norrbotniabanan finns med i den nationell transportplanen 2018

Arbeta ftir att stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean
Corridor ftirlängs till Haparanda/Torneå och Narvik
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Medfinansiering Unbyns lF
KS 2017

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bevilj ar medfi nansiering med
450 000 kronor till Unbyns IF ftjr projektet "Ombyggnad
samlingslokal/fritidsanläggning UIF". Under ftirutsättning att beslut fattas av
övriga medfinansiärer. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar
vidare att medfinansieringen tas från bygdemedlen ftir Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Unbyns idrottsftirening ansöker om proj ektstöd inom landsbygdsprogrammet
ftir ett projekt på totalt 2 000 000 kronor till ombyggnad av
värmeanläggning, ftinsterbyten, nytt kök, nytt yttertak ombyggnad av
lokalerna toaletter m m. Unbyns idrottsftirening har ansökt om stöd från
Jordbruksverket på I 800 000 kr. Jordbruksverkets krav på denna typ av
projektstöd är att Bodens kommun medfinansierar 25 Vo av det ansökta
beloppet på I 800 000 kr. Medfinansieringen från Bodens kommun uppgår
således till450 000 kr. Ytterligare medfinansiering utgörs av 200 000 kr i
egen insats fran Unbyns IF, vilket motsvarar de 10 oá som
landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket) kräver som egen medfinansiering
für denna typ av projektstöd.

Unbyn ligger mellan Luleå och Boden och har de senaste åren blivit
attraktivt ftir inflytning, och Bodens kommun har definierat byn som en
viktig nod utanftir tätorten. I Översiktsplan2}25 pekas Unbyn ut som en s k
sekundär kärna och ligger även inom det som definieras som primåirt
utvecklingsområde ftir bebyggelse. Satsningen och projektet harmoniserar
även med prioriteringar i Tillväxtprogrammet20lT-2020 samt i det
kompletterande programmet ftir landsbygdsutveckling.

Unbyns Idrottsfürening har under lång tid varit en mycket aktiv forening i
byn, med ett brett urval aktiviteter. Unbyns IF vill med denna investering
göra byn än attraktivare för redan boende och eventuella nyinflyttade.
Bodens kommun har haft ett önskemål om att upprätta en så kallad
"servicepunkt" i byn, men inte funnit någon lämplig lokal ftir detta.
Ombyggnaden skapar möjligheten till en sådan etablering. Unbyns IF
kommer aktivt att verka för att etablera någon form av ungdomsaktivitet i
lokalen. De allmänna kommunikationerna med Luleå och Boden är
begränsade under kvällar och helger varfür ungdomsaktiviteter inom byn
underlättas med en ändamålsenlig lokal, som den nu planerade
ombyggnaden kommer att erbjuda. Samarbete kommer även att sökas med
den barnomsorg som finns i byn, ftir att om möjligt bredda aktivitetsutbudet
inom barnomsorgen.

y fl,4
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S 24 Medlemskap i Bothnian Arc

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att uppdra till
kommunledningsftirvaltningen att undersöka fiirutsättningarna och villkoren
kring ett utträde ur Bothnian Arc ekonomisk ftirening.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun är sedan 2002 medlem i Bothnian Arc ekonomisk ftirening.
Medlemsavgiften är ca 60 tkr per år.

Nedanstående är medlemmar i ft)reningen (Älvsbyns kommun gick ur 2016):

Bodens kommun
Haparanda stad
Kalix kommun
Luleå kommun
Piteå kommun
Skellefteå kommun
Kemi - Torneå regionkommun
Uleåborgbågens re gionkommun
Brahestads stad
Ylivieska regionkommun
Mellersta Österbottens fü rbund

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att tillhandahålla medlemmarna tjänster inom områden som
samhällsplanering, näringslivsutveckling, miljö och kultur, forskning och
utbildning och marknadsftiring. Föreningens prioriterade insatsområden är:

. Ökning av regionalt samarbete och aktivering av aktörer
¡ Intressebevakning
o Aktivering av samarbete mellan ftiretag och organisationer
o Strategiskautvecklingsinsatser
o Marknadsftiring och information av Bottenviksbågen

För genomfìirande
Kommunledningskontoret

Sida
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S 25 KS Kvalitetsrapport AMF 2016
KS 2017

Beslut

Med anledning av identifierade utvecklingsområden ftireslår nåiringslivs-
och arbetsmarknadsutskottet att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
rektor att:

1. Analysera orsak till avbrott i studier och utifrån analysen ta fram
ftirslag på insatser for att öka andel elever som fullftiljer studier.

2. Analysera behov av språkstöd och studiehandledning på modersmål
samt se över andra alternativa lösningar ftir att underlätta studier ftir
utlandsftidda elever.

samt att uppdra till verksamhetschefer inom Arbete och sysselsättning
att

3. Utreda och redovisa åtgärder für hur andelen ftiretagsplacerade med
beslut om SoL och LSS-beslut kan öka.

Beslutade åtgZirder ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast
2018-04-01

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har hösten 2016 beslutat om ledningssystem für
systemati skt kvalitetsarbete fü r hela Arbetsmarknadsftirvaltningen.
Ledningssystemet ska användas fiir attplanera,leda, ftilja upp, utvåirdera och
fiirbättra verksamheten.

Med anledning av att inftirande av ledningssystem fortsatt pägär tir rapporten
avseende 2016 inte heltäckande utifrån vad som beslutats ska avrapporteras
till ntiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet. Exempelvis saknas redovisning
av upplevd kvalitet i verksamheterna beroende pä att elevenkäter eller andra
brukarundersökningar ännu inte genomftirts. Vad avser integration har
gruppintervjuer gjorts med utlandsftidda som etablerat sig i kommunen.
Underlaget är dock begränsat och omfattar inte specifikt hur mottagning

skett fran kommunens sida utan mer omfattande vad gäller mottagandet i
samhället.

Kval itetsu ppfölj n ing - identifierade brister/utveckl i ngsom råden

Arbete med att identifiera filrbättringsområden är en ständigt pågående
process. Nåir delverksamheterna listat brister och utvecklingsområden har
dessa omfattat både mindre ftirbättringsbehov som kunnat åtgärdas
omgående och mer omfattande ftrbättringsbehov som kräver mer av analys
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och utredning für att kunna tafuam förslag till åtgärder som ska bidra till
bättre kvalitet. Förbättringsområdena har haft stor spännvidd, från att göra
studievägledare mer tillgängliga på telefon till att öka andel elever som
fullftiljer studier.

Nedan redovisas de utvecklingsområden som bedöms mest prioriterade:

Arbete och sys selsdttning - Kompetensutvecklingsinsatser ft)r medarbetare
vad gäller vad gäller social dokumentation och upprättande av
genomfürandeplaner. Därutöver är ökning av füretagsplaceringar ett
utvecklingsområde.

Integration - Behov att i ett tidigt skede få samhällsorientering samt
önskemål om att få kontakt med svenskar exempelvis genom projekt som

"Flyktingvän".

Grundlaggande vuxenutbildning - Under 2016 avbröt 44 Yo sina studier.
Orsakerna är inte helt kartlagda men uppges bl a vara tidsbrist, arbete,
personliga skäl och att det är svårt att läsa annan kurs samtidigt som man
läser på sh.

Gymnøsial vuxenutbildning -Under 2016 avbröt 25Yo sina studier. I den här
siffran ingår ej vårdkurser i egen regi. Avbrotten beror ofta på att personen
får arbete, eller byter kurs. Några elever anger också personliga skäI,
ft)räldraledighet eller flytt från kommun som orsak. En stor del meddelar
dock inte avbrottsorsak.

Svenskaþr invandrare - Av 250 B-kursdeltagare fick 37 elever ett
kursbetyg och av 303 C-kursdeltagare fick endast 60 elever ett kursbetyg.
Det låga antalet elever som klarat kursen beror på hög elevgenomströmning
orsakad av bland annat av flytt till annan kommun, arbete eller praktik.
Eleverna som far en snabb kommunplacering hinner inte uppnå kursmålen
på den korta tiden. En annan orsak kan vara studieform.

Scirskild utbildningfor vuxno - Utifrån betygen sett når de studerande på
särvux målen vä1. Det saknas sökande till särskild utbildning ftir vuxna på
grundläggande nivå, orsaken är inte känd. Vad gäller möjlighet till
yrkesutbildning ftir elever vid särskild vuxenutbildning bedöms även det
vara ett möj ligt utvecklingsområde.

Atgarder med an led n i ng av identifierade brister/utveckl i n gsom råden

Pågående ftirbättringsarbete finns inom Arbete och sysselsättning vad gäller
social dokumentation och genomfürandeplaner. Ä.tgarder bör dåiremot vidtas
ftir att öka andelen som har ftiretagsplacering då det är av betydelse ftir
individens möjligheter till egenftirsörjning.

Inom integration har påbörjats arbete ftir att intressera ideella organisationer
att inom ramen ftir ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) ta på sig uppdrag
som flyktingvärVlots.

S¡da
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Vad gäller åtgärder utifrån behovet av samhällsinformation i tidigt skede har
Länsstyrelsen ett nytt uppdràg TIA (tidiga insatser ftir asylsökande).
Länsstyrelsen kommer 2017 - 2020 kunna lämna statsbidrag till
civilsamhället ffir insatser som handlar om svenska, samhälle, arbetsmarknad
eller hälsa. Arbetsmarknadsftirvaltningen har initierat och planerat in träff i
maj tillsammans med Länsstyrelsen och ideella ftireningar.

Vad gäller utvecklingsområden inom såirskild utbildning ftir vuxna har
kommunstyrelsen 2017-03-20 beslutat att uppdra till rektor att utreda orsak
till varftir det saknas sökande till grundläggande såirskild vuxenutbildning
samt inventera fürutsättningar och möjligheter till yrkesutbildning ftir elever
inom särskild utbildning für vuxna. Beslutade åtgärder ska återrapporteras
till kommunstyrelsen senast 201 8-04-0 1.

Vad gäller övriga skolformer inom Lärcentrum füreslås att Kommun-
styrelsen beslutar att uppdra till rektor att analysera orsak till avbrott i
studier i syfte att hitta åtgärder ftir att öka andel som fullftiljer studierna.
Därutöver behöver översyn göras huruvida det finns behov av språkstöd och
studiehandledning på modersmål eller andra alternativa lösningar ftir att
underlätta studier ftir utlandsftidda elever.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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Delegationsbeslut
KS I42lt7

Ordftirandebeslut avseende medfinansiering på 475 tkr ftlr ftirstudie
Cleantech North till Future Eco North Sweden AB
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