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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

lnformationer

Följ ande informationer lämnades :

o Förvaltningschefen informerar - Näringsliv

o Förvaltningschefen informerar - AMF

o Sprfüombud

o Utvärdering av feriearbete 2017-ll-22

o Utvärdering flytt ESA

o Information projektstart ESF-projekt

o Information från skolverket
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 39 Uppsägning av aktieägaravtal future Eco
KS

N ä ri n gs I ivs- oc h a rbetsma rknads uts kottets fö rs la g

Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att ftire slå
kommunfullmäktige i Bodens kommun att säga upp aktieägaravtalet i Future
Eco North Sweden AB innan den 31 december 2017.

Arende
Bodens kommun åir en av ättadelagare þarter) i Future Eco North Sweden
AB. Parternas ansvar och skyldigheter gentemot varandra och bolaget
regleras av ett aktieägaravtal daterat till 5 november 2015. Avtalet är
godkänt av kommuntullmäktige 2015-10-19 (KF 20121309). Av avtalet
framgår bl a att Bodens kommun åtar sig att årligen medfinansiera projekt
med maximalt I miljon kronor. Pengarna tas i dagsläget fran de bygdemedel
som Bodens kommun årligen ansöker om hos Länsstyrelsen i Norrbottens
län. Av aktieägaravtalet framgår vidare:

"Sþldigheten att betala serviceavgift och köpa utvecklingstjcinster, samtJör
Bodens kommun att medJìnansiera projekt gciller årligt under en tid om tre
(3) år rdlmatfrånförsta januari 2016"

Uppsägningstid ftir avtalet ar I är, varftlr avtalet måste sägas upp innan
utgången av 2017 i det fall avtalet ska omftirhandlas.

Beaktat den utvecklingsinsats som pågår inom ramen ftir Boden Cleantech
Center och den nya roll- och resursftirdelning som diskuterats inom ramen
ftir detta (utökat uppdrag till BUAB m m) bör det befintliga aktieägaravtalet
med Future Eco sägas upp och därefter omftirhandlas under 2018.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 40 Revidering av riktlinjer fcir feriearbete

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet uppdrar åt
arbetsmarknadsfü rvaltningen att utvärdera systemverktyget Feriebas ftir
underlätta administrationen och matchningen av feriearbeten. Uppdraget
utreff och klart senast20lT-12-31.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att fler ungdomar vill ha feriearbeten och fiir att kunna
erbj uda fl er ungdomar feriearbeten behöver resursftirdelningen ändras.
Beslutet att inftira 6 timmars arbetsdag innebär att fler ungdomar kan ta del
av feriearbeten. Infürande av systemverktyget Feriebas innebär att det blir
enklare att kommunicera med alla ungdomar och administrera och matcha
alla ansökningar, vilket också leder till att fler kommer kunna erbjudas
feriearbete då inga platser uteblir tillsatt.

Prioriterad målgrupp ftir feriearbeten 2018

Ungdom 16-17 är
Ungdom med särskilda behov 18-19 år
Övriga ungdomar 18-19 år

Det totala antalet tillgaingliga ferieplatser under 2017 var 524 st. Av dessa så
var 120 privata och resterande 404 ftirdelade på olika ftireningar och
kommunala arbetsplatser. Möjligheten till att erbjuda så många en
feriearbetsplats var att utöver ftirvaltningens ordinarie budget tillkom
kommunens extra satsning på EKB med 550 tkr samt ett riktat statsbidrag på
ca 300tkr ftir att fler ungdomar skulle fä ett sommarjobb.

Resultatet var att under 2017 blev alla ungdomar i målgrupp I (16-17 år)
erbjuden en feriearbetsplats. I denna grupp så var det 519 ungdomar, varav
36 EKB, l7 i asyl och två som tillhörde kommunala aktivitetsansvaret. Med
tillskott av integrationsmedel och extra statsbidrag så kunde även målgrupp
2, ungdomar med särskilda behov 18-19 år erbjudas feriearbete. I denna
målgrupp var det 30 EKB, 11 i asyl samt 4 som tillhörde kommunala
aktivitetsansvaret.

Om vi kvarståi med 8 timmars arbetsdag så skulle vi med befintlig ram
kunna erbjuda ca400 en feriearbetsplats.

1.

2.
J.
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En omftirdelning av styrningen med att erbjuda 6 timmars arbetsdag skulle
innebära att vi kunde erbjuda samma prioriterade målgrupp 2018 i relativt
samma omfattning som 2017. Dvs ca 525 platser.

Verksamhetschef JobbCenter fiire slår i tj änsteskrivelse 20 | 7 - | I - I 4 att
kommunstyrelsen beslutar att:

1. Att arbetsmarknadsftirvaltningen från och med fürsta ferieperioden i
juni manad 2018 erduder 6 timmars arbetsdag ftir feriearbeten 2018.
Att 6 timmars arbetsdag gäller ftjr såväl kommunala arbetsgivare som
privata samt ftir feriearbeten hos füreningar.

2. Uppdra åt arbetsmarknadsftjrvaltningen att utvärdera
systemverktyget Feriebas ftir underlätta administrationen och
matchningen av feriearbeten. Uppdraget utrett och klart senast 2017-
r2-3t.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att punkt I i ftirslag till beslut tas bort och att
näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar om punkt 2.

Ordftiranden finner att näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar
enligt Inge Anderssons (S) yrkande.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/arbetsmarknadsfiirvaltningen

b
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Framtagande av generella riktlinjer för IOP

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att ftireslå
kommunstyrelsen att besluta att Arbetsmarknadsfürvaltningen far i uppdrag

atttaframftirslag på kommungemensamma riktlinjer für upprättande av

IOP- överenskommelse.

Beskrivning av ärendet
Samverkan mellan offentliga aktörer och idébuma aktörer sker i regel

antingen genom traditionellt ftireningsbidrag eller via upphandling av

tjåinster.

IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap är en ny altemativ modell fijr
samverkan som baseras på ett partnerskap mellan en eller flera idéburna

organisationer och den offentliga sektorn.

En överenskommelse om IOP kan sägas ligga mitt emellan traditionellt
ftireningsbidrag och upphandling, dâr medverkande IOP- parter är med och

finansierar insatsen ekonomiskt eller via andra insatser såsom ideellt arbete.

Utöver vilka resurser som avsätts innehåller överenskommelse åtaganden für
respektive part samt vilken våirdegrund som ska ligga till grund ftir
åtagandena.

För kommuner och annan offentlig verksamhet innebär upprättande av

IOP- överenskommelser en utökad möjlighet att nyttja lokala krafter for att

bidra till lokal utveckling och delaktighet i samhället.

I och med flyktingkrisen hösten 2015 ställdes en del kommuner inftir
mycket stora utmaningar vilket också kom att medftira attnya
samverkanslösningar s k IOP överenskoms med civilsamhället ft)r att klara

akuta flyktingmottagandet. Intresset ftir IOP har därefter ökat, och fler och

fler kommuner och idéburna organisationer ingår nu partnerskap med

varandra ftir att driva olika typer av sociala verksamheter.

Exempel på verksamheter som bedrivs som IOP utöver direkt mottagande av

flyktingar är; uppsökande verksamhet av unga som varken studerar eller

arbetar, Kvinnoj our, psyko social arbetsorienterad rehabilitering,
mötesplatser, läxhjälp , stöd till EU-migranter samt mottagning ftir krigs-

och tortyrskadade.

Bodens kommuns Arbetsmarknadsftirvaltning deltar sedan arsskiftet som en

av 16 aktörer i ett nätverk lett av Sveriges Kommuner och Landsting ftir att

utveckla IOP och andra lokalt anpassade samverkansmodeller. Nätverket

syftar till att utgöra en mötesplats fiir erfarenhetsutbyte och lärande om hur
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IOP och andra kompletterande samverkanslösningar kan utfbrmas
tillsammans med aktörer i civilsamhället.

En överenskommelse om IOP har november 2017 tecknats med SKP avd
220 gällande mottagning av flyktingar som anvisas till Boden ftir
bosättning. De tjänster som överenskommelsen omfattar tir praktiska hjälp
som den enskilde behöver i direkt anslutning till ankomsten till Boden ,

exempelvis transporter till boende och skola och ombesörja att det finns
livsmedel på plats i boendet für att klara fiirsta dagama.

IOP kan ge kommunens fürvaltningar möjlighet att tillsammans med
civilsamhället hitta nya framtida lösningar ftir samhällstjänster som tillftir ett
mervärde ftir kommunmedborgare och lokalsamhälle.

Arbetsmarknadsftirvaltningen som idag svarar für kunskapsuppbyggnad
kring IOP, alltifran vilka verksamheter som prövas av kommuner i övrigt till
aktuella till juridiska frågeställning, ft)reslås ffi uppdraget atttafralrt
kommungemensamma riktlinj er.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Verksam hetsplan AM F 2018-2020

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att kommunstyrelsen
beslutar att anta Verksamhetsplan 2018-2020 samt intemkontrollplan 2018
fü r Arbetsmarknadsfü rvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsplan 20 | 8 -2020

Arbetsmarknadsffirvaltningens prioriterade uppdrag ftir perioden är fastställt
av Kommunfullmäktige i och med antagande av åtgärdsplan2}l7- 2019 lor
minskad arbetslöshet i kommunen.

Snabba ftiråindringar av uppdrag/volymer under perioden kommer ställa
särskilt stora krav på flexibilitet och anpassning av organisation. Oaktat
volymökningar eller minskningar ska verksamheten ha god kvalitet och vara
kostnadseffektiv. Tillskott av medel via det s k tillftilliga flyktingstödet
upphör under perioden vilket tillsammans med ftirväntad minskning av
schablonbidrag via Migrationsverket innebär att organisationen successivt
måste anpassas till nya ftirutsättningar.

Internkontrollplan 20 I 8

Samtliga nämnder/styrelser har i uppdragatt ta fram en intemkontrollplan
som innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, metod och tidplan ftir
rapportering. Planen ska ingå som en bilaga till verksamhetsplanen.

I strategisk plan har beslutats om tre obligatoriska kontrollområden fttr 2018.

Kontrollområdena är:

1. Uppftiljning av statsbidrag

2. Efterlevnad av systematiskt arbetsmiljöarbete

3. Trygghet och säkerhet

Vid behov kan nämnder/styrelser besluta om att komplettera med egna
kontrollområden.

Uppftiljning och rapportering till nämnd sker enligt vad som fastställs i
planen. Den kommungemensamma mallen ftlr uppftiljning ger möjlighet till
fyra uppftiljningstillfÌillen. Kravet är att uppftiljning sker minst en gång per
är.

Förslag på internkontrollplan fttr 2018 med två uppftlljningstillfÌillen per år
bifogas. Förslaget till internkontrollplan har inte kompletterats med nàgra
specifi ka kontrollområden ftir Arbetsmarknadsftirvaltningen.

Sida
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För beslut
Kommunstyrelsen
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Reviderade serviceförklari ngar avseende
vuxenutbildning

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet besluta anta ftirslag till reviderad
serviceftirklaring avseende vuxenutbildning.

Beskrivning av ärendet
Beskrivning av åirendet

I respektive nämnds verksamhetsplan finns både kommungemensamma och
ftirvaltningsspecifika servicefürklaringar till kommunmedborgare, kunder
och brukare.

Möjlighet att revidera serviceftirklaringarna finns årligen i anslutning till
arbete med verksamhetsplanen. Förslag på ftiråindring ska enligt anvisning
ftir framtagande av verksamhetsplan redovisas i särskild tjänsteskrivelse.

Nuvarande servicefü rkl aring fü r vuxenutbildning

a Du har möjlighet till studier motsvarande heltid

ftireslås ersättas med

Du har möjlighet till individuellt anpassade studier, dag- eller

kvällstid, lärarledd utbildning på plats eller i form av distansstudier

För genomftirande
Arbetsmarknadsftirvaltningen
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S 44 Månadsrapport och årsprognos för AMF

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet lägger månadsrapport och
årsprognos med godktinnande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram månadsrapport per oktober.

Nettokostnadema für perioden uppgår till 50,5 mkr vilket innebär ett
överskott med 12,9 mkr.

Ärsprognosen visar på ett överskott om 10,3 mkr varav 2,6 mkr avser
överskott på integrationsprojekt finansierade via tillftilliga flyktingstödet.

Överskottet i övrigt beror att tjåinster ej tillsatts eller finansierats via externa
medel/tillfÌilliga flyktingstödet samt att intäkterna är högre än budgeterat.

För kännedom
Arbetsmarknadsftirvaltningen
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7 februari

l4 mars

30 maj

19 september

31 oktober

28 november
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S 45 Förslag på tidplan NAU 2018

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att anta ftirslaget till
tidplan ftirNAU 2018.

Beskrivning av ärendet

För genomfìirande
Kommunledningsftirvaltningen

Datum beredning

24 januari

28 februari

16 maj

5 september

17 oktober

14 november
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