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Centralskolan, 14.00 - 16.00

lnge Andersson (S), Hendrik Andersson (L), Maria von Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Anders
Sundström (NS), Bosse Strömbäck (V), Robert Lund (SD)

Ersättare

Tjänstepersoner
Chef arbetsmarknadsförvaltningen Thomas Reinholdt, kanslichef Carina Hallnor, kommunchef Mats Berg,
rektor Helena Hansson, administrativ chef Marie Hjort, konsult Helena Zimmer

Daniel Rönnbåck (M)

Kanslikontoret 201 6-1 0-03

Paragraf 66-70
Hallnor

Daniel Rönnbäck (M)

ANSLAG/BEVIS
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Arendelista
$ 66 lnformationer

$ 67 Medfinansiering pendeltåg Luleå-Boden-Kalix-Haparanda .....

$ 68 Delårsrapport Arbetsmarknadsförvaltningen samt årsprognos

$ 69 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

$ 70 Delgivningar
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 66 lnformationer

Följ ande informationer lämnades :

o Lägesrapport praktik och arbetsmarknadsåtgÊirder

o Lägesrapport, en väg in

o Lägesrapport, genomftirda aktiviteter integrationsprojekt

o Lägesrapportkringutvecklingen schablonersättningvia
Migrationsverket

o Lägesrapport DUA/LÖK

o Effekter av bosättningslagen

o Information om utlysning av integrationsprojekt i september

¡ Såirvux - Rektor Helena Hansson

/ Expedierat
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Näringsl ivs- och arbetsmarknadsutskott

Medfi na nsieri n g pendeltåg Lu leå-Boden-Kal ix-
Haparanda
KS20l6ls29

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar om medfi nansiering av
pendeltågstrafik linje mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda med maximalt
50 procent av totalbeloppet 4 563 245 kronor under perioden 2017-2020.

Beskrivning av ärendet
Ãr 2012 tecknades en avsiktsfürklaring av Haparanda, Kalix, Boden och
Luleå kommuner samt Trafikverket, länsstyrelsen, Regionala
kollektivtrafikmyndigheten och landstinget om att verka fiir persontrafik och
finansiering av dess infrastruktur på järnvägen Luleå-Boden-Kalix-
Haparanda.

Persontrafik till Haparanda finns med som en option till Norrtågsfürsöket
som är en satsning på regional tågtrafik i övre Norrland. Trafiken är
kostnadsberäknad till20 miljoner kronor per år varav staten ska stå frjr
hälften och regionen ftir den andra hälften. Under âtr 2013 beslutade
kommunerna och landstinget att finansiera 50 procent av driftskostnaden
under ftjrutsättning att staten finansierar resterande del i enlighet med
Norrtågsftirsöket. Tåglägeansökan är inlåimnad für trafikeringsperiod T17 ftir
sträckan Boden-Luleå. Persontrafik på sträckan Haparanda-Luleå planeras
starta under traf,rkeringsperiod T 1 8.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har i augusti 20 I 6 lämnat
in en strukturfondsansökan till Tillväxtverket. Strukturfondsansökan är en
finansieringsmöj lighet fü r persontrafik på Haparandabanan. Ansökan avser
driftbidrag ftir trafiken Haparanda-Luleå under en period på tre år. Bodens
kommun ansöker, i samma ansökan, även om medel ftir utveckling av
resenärsparkeringen vid resecentrum. Medfinansieringsintyget avser Bodens
kommuns medfinansiering inom ramen ftir strukturfondsansökan.

För kännedom
KommunstyrelserVekonomikontoret och samhällsbyggnadskontoret
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
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Delå rs ra pport Arbets ma rknadsförva ltn i n gen
samt årsprognos
KS 2016/514

Nä ri n gs I ivs - oc h a rbets ma rknads uts kottets fö rs la g
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten och lägger den till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti. Nettokostnadema für
uppgår till 33,9 miljoner kronor vilket innebär ett överskott om drygt 5, 1

miljoner kronor für perioden.

Årsprognosen visar på överskott om3,7 miljoner kronor. Överskott våintas
ftir Arbete och sysselsättning samt Lärcentrum. Överskottet beror i huvudsak
på lägre kostnader åin budgeterat für arbetsmarknadsåtgärder samt vakanser
på tjänster under del av året.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 69 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

KS 2016t537

Näri n gs I ivs- och a rbetsmarknadsförvaltn i n gen förs lag
Kommunstyrelsen beslutar aft anta ftirslag till Ledningssystem für
systematiskt kvalitetsarbete für Arbetsmarknadsftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsftirvaltning har tagit fram fiirslag till Ledningssystem für
systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas ftir att planera,
leda, ftilja upp, utvärdera och ftirbättra verksamheten.

Av ledningssystemet framgar ansvarsfü rdelning mellan kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsmarknadsutskott samt fürvaltningen.

Arbetet ftir framtagande av ledningssystem har haft som utgångspunkt att
det ska finnas en fürvaltningsgemensam struktur ftir kvalitetsarbete som
bottnar i de lagar, ftirfattningar och ftireskrifter som reglerar verksamheten.
Därutöver har ambitionen varit att göra det enkelt och fiirståeligt ftir att
stimulera till praktisk tillämpning.

Arbetsmarknadsftirvaltningens delverksamheter har i olika omfattning
arbetat med systematiskt kvalitetsftirbättringsarbete. Delar av verksamheter
behöver utifrån de processer som finns inom Arbetsmarknadsftlrvaltningen
upprätta skriftliga rutiner, checklistor och handledningsdokument für att
säkra kvalitet i verksamheten. Arbetet med upprättande av nödvändiga
rutiner für att kvalitetssäkraalla delverksamheterna beräknas vara klart den 1

januari 2017.

För beslut
Kommunstyrelsen

w
Signatur

w-



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammantrådesdetum

2016-09-21

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 70 Delgivningar

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet lägger redovisningen av
delgivningar under perioden 201 6-06-01 - 201 6-09 -1 9 till handlingarna.
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