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Följande i nformationer lämnades :
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Medfinansiering projekt - Business Capacity
development in Swedish Lapland
KS 20t71570

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar om att till styrka
medfinansiering av projekt Business Capacity Development in Swedish
Lapland, under fürutsättning att övrig finansiering kommer till stånd.

l. Medfinansiering 2018-2020 med 650 000 kronor per ar, totalt
1 950 000 kronor

2. Finansiering sker via EU-medel

Beskrivning av ärendet
Destination Capacity Building är ett samverkansprojekt finansierat av EU:s
strukturfonder/tillväxtverket, destinationens samtliga 1 6 kommuner,
Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten samt Region Västerbotten.
Detta projekt avslutas vid årsskiftet2017-2018, och ersätts med ett nytt
utvecklingsproj ekt Business Capacity Development in Swedish Lapland.

Projektet är ett samverkansprojekt och syftar till att ta vid och vidareutveckla
insatser i stödmottagares och samverkansparters tidigare projekt som till viss
del varit mer ftirutsättningsskapande. Under dessa tidigare projekt har en
kultur av samverkan vuxit fram där flertalet aktiviteter genomft)rts i
samarbete mellan partners arbete, exempelvis har absoluta merparten av
marknadsaktiviteterna genomft)rts med Swedish Lapland som gemensam
plattform. Tack vare genomfürandet av projektet Destination Capacity
Building in Swedish Lapland har samverkanskulturen ftirdjupats ytterligare.
Detta har öppnat dörren för att ta samhandlingen till en ny nivå som innebär
åin mer involvering av füretagen. Till skillnad från tidigare
samverkansprojekt kommer samtliga insatser att beslutas om och
genomfüras gemensamt och i samhandling. Lokala prioriteringar, füretagens
behov och marknadens efterfrågan är det som kommer att styra inriktningen
på projektets insatser. Samverkan har också varit något som ftirespråkats av
de regionala finansiärerna, som önskar se tydlig gemensam inriktning hos
alla parter och på så sätt ett effektivt nyttjade av resurser som tillftjrs
nåiringen. Samverkan åir även något som füretagen efterfrågar, något som
bland annat djupintervjuer av deltagande ftiretag i DCB-projektet vittnar om.
Med detta som utgångspunkt söker nu Swedish Lapland Visitors board
tillsammans med alla lokala destinationer/kommuner i nätverket Swedish
Lapland ett gemensamt utvecklingsprojekt som är inriktat på: - SMF's
exportinriktade affÌirsutveckling och skapandet av nya affÌirsidéer och
upplevelser baserat pävåú varumärkeslöfte "Välkommen att dela vår
arktiska vardag" riktat mot målgruppen Den Globala resenären och Det
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Globala ftiretaget. - distribution och kommunikation av SMFs upplevelser
och produkter für att med gemensamma destinationsvarumåirket Swedish
Lapland ta den unika internationella positionen som "Världens mest hållbara
och tillgängliga arktiska natur och kultur" och skapa fler affrirer till SMF i
näringen. Det har utvecklats och skapats en ny mogen samverkanskultur i
form av en "dynamisk kunskapsorganisation" som konkret plattform ft)r att
kunna ta nästa steg i den regionala formering, organisering och samhandling
som formerats. Projektmedarbetama kommer 6 likt tidigare att coacha och
stötta utvecklingsprocesser hos de involverade füretagen på respektive
destination/kommun. Den dynamiska kunskapsorganisationen omfattar alla
projektmedarbetare. Dessutom omfattar den även entreprenörer, intressenter
och partners utifrån für dem relevanta aktiviteter att medverka i. Den mogna
samverkanskulturen är en konkurrensfürdel skapad under tidigare projekts
genomfürande. Samverkan är en framgångsfaktor ftir hållbar tillväxt och
därmed blir denna samverkanskultur bidragande till att kunna stärka
konkurrenskraften hos füretagen inom besöksnäringen och ute på
marknaden. Något som också bekräftas av partners inom det internationella
återftirsäljarledet.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret/kommunledningskontoret
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S 29 lntegrationsprojekt 2017 Winternet
K520161627

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att kommunstyrelsen
beslutar bifalla projektansökan Utveckling av folkhälsa och integration i ett
bostadsområde.

Sida
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Projektsamordnare

Winternet ek. förening

Projekt

Utveckling av folkhälsa och
integration i ett bostadsområde

Sökt belopp

979 460 kr

Finansiering
Sker via KF:s integrationsmedel.

Beskrivning av ärendet
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har under 2016 och2017
prioriterat inkomna proj ektansökningar avseende bidrag till
integrationsproj ekt. Wintemet ekonomiska ftirening inkom under hösten
2016 med två projektansökningar; Kost och träning ftir kvinnor och
Kartläggning hälsa, fysisk ftirmåga och erfarenheter av rörelse. Näringslivs-
och arbetsmarknadsutskottet prioriterade i februari 2017 projektet Kost och
träning für kvinnor emedan den andra projektansökan bedömdes ha starkare
koppling till folkhälsa och projektbeskrivningen överftirdes für vidare
behandling till Rådet ftir Trygghet och Hälsa (NAU 2017-02-01 ç7).

Behandlingen av projektftirslaget har lett till en omarbetad projektansökan
som därmed fokuseras på integration och folkhälsa. Projektansökan har
tydliggiorts och omarbetats vad gäller syfte och målbeskrivning, målgrupp
och målgruppsstorlek samt projektorganisation och samverkansaktörer.
Budget har reviderats och relaterats till projektets genomftirande. Möten har
också hållits mellan ingående samverkansaktörer ftir att säkerställa
behovsbild och engagemang. Den ftirändrade inriktningen ftjrväntas leda till
generella och specifika effekter; bland grupper i integrationsprocessen, bland
boende i området och strukturell påverkan i bostadsområdet.

Bedömningen är att projektansökan uppfyller krav utifrån gällande riktlinjer
ftir beviljande av medel för integration (KS 2016-05-23 $96). Bedömningen
är vidare att projektansökan ligger väl i linje med önskvärd utveckling inom
folkhälsa och social hållbarhet i Bodens kommun och att projektansökan
därftjr prioriteras.

Rådet ftir trygghet och hälsa lämnar ftiljande ftirslag till beslut:
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftjreslår att kommunstyrelsen
beslutar bifalla projektansökan Utveckling av folkhälsa och integration i ett
bostadsområde.

För beslut till
kommunstyrelsen

/ Expedierat Signatur
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Fortsatt köp av konsulttjänster för positiv
landsbygds utveckling
KS 2013/30

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att återremittera ärendet
ftir omformulering av uppdraget.

Beskrivning av ärendet
De båda servicepunktema EDEK och RÅEK med ftiretagskonsulterna bidrar
till ett ökat engagemang hos füretagen i respektive område.

Det arbete som startats upp har pågått under elva(l1) manader och visar
tydligt att dessa halvtidstjeinster stärker Bodens kommuns vilja och
inriktning att stärka näringslivet på landsbygden. Exempel på aktiviteter är
regelbundna füretagsfrukostar där dessa konsulter näwarar och sprider
information till ftiretagen i sitt område, riktade füretagsbesök med
information om stödformer, utbildningar,afftirsutveckling mm. Det ger oss
möjlighet attnâ de mål som finns uppsatta ftir landsbygdsutveckling i vårt
tillväxtprogram.

Kommunledningskontoret lämnar i tj änste skrivelsen 20 17 -09 -13 ftilj ande
ftirslag till beslut:

l. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar om fortsatt köp av
konsulttjänster av EDEK (Edefors ekonomisk ftirening) och RÅEK
(Råne älvdals ekonomisk ftirening). I enlighet med av KS beslutat
avtal20t6-05-1 l.

2. Uppdragen till EDEK och RÅEK, är stötta arbetet med utrullning av
tillväxtprogrammet på landsbygden och att främja füretagsamheten i
Råneå- och Luleå älvdal. Kommunen beslutar att köpa tjänster under
ett år med möjlighet att ftirlängning ytterligare ett år efter utvärdering
av perioden 20170901- 20180831. Kostnad ftir detta 240 000:- I
område / år. Kommunledningskontoret är rådande vid val av
projektledare.

3. Finansiering sker via bygdemedel under perioden, totalt 480 000 :- /
år.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/kommunledningskontoret
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Kurser vid Lärcentrum
KS 2017

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla att nedanstående ftirslag på
grundläggande kurser, gymnasiala kurser och gymnasiala kurser inom
särskild utbildning fiir vuxna ges i egen regi under perioden augusti 2017-
juni 2018;

Beskrivning av ärendet
Enligt ftirordningen om vuxenutbildning (201I:1108) är det huvudmannen
som beslutar om vilka nationella kurser som ska ges.

Rektor für Lärcentrum vuxenutbildningen ftireslår att ftiljande
grundläggande kurser ges i egen regi under perioden augusti 2017 - jlur:ri

2018;

o Svenska som andraspråk, 1000p (franjanuari 700p)

o Svenska, 1000p (franjanuari 700p)

o Matematik 600p

o Engelska450p (frånjanuari 600p)

Övriga obligatoriska grundkurser köps via extem utbildningsanordnare då
egna låirare med rätt beh<irighet saknas.

Rektor ftir Lärcentrum Vuxenutbildningen füreslår att füljande gymnasiala
kurser ges i egen regi under perioden augusti 2017 - jwti 2018;

o Administration I

o Akutsjukvård

o Barn- och ungdomssjukvård

o Engelska 5 och 6

o Entreprenörskap

o Etik och människans livsvillkor

o Fysik la

o Hälsopedagogik

o Information och kommunikation I

. Ledarskap och organisation

o Matematik la-2a, lb-3b, Ic-3c, 4
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o Medicin I och 2

o Palliativ vård

o Psykiatri I

. Psykologi I

o Redovisning I

o Religion 1

o Räddningsmedicin

o Samhällskunskap lal och lb

o Sociologi

. Specialpedagogik I och2

o Svenska I

. Svenska som andrasprfü I - 3

o Vård- och omsorgsarbete I och2

Rektor ftir Lärcentrum Vuxenutbildningen ftireslår att ftiljande gymnasiala
kurser inom särskild utbildning für vuxna ges i egen regi under perioden
augusti 2017 - juni 2018;

o Barnet i ftirskolan I

. Digital kompetens

. Engelska 2

. Geografi

o Information och kommunikation2

o Samhällskunskap - arbetslivets villkor

o Teater I

För beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat
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S32 DelårsrapportArbetsmarknadsförvaltningen
KS 2017

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga
arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport med årsprognos till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti.

Nettokostnaderna ftir perioden uppgår till4l,7 mkr vilket innebåir ett
överskott med 8,9 mkr.

Årsprognosen visar på överskott om 4,9 mkr varav ca I mkr avser överskott
ft)r integrationsprojekt. Intäkter beräknas bli högre än budgeterat avseende
schablonersättning via Migrationsverket samt statsbidrag via Skolverket.

Övrigt som påverkar både periodens utfall och årsprognosen är att det finns
budgeterade tjänster som inte kommer tillsättas/awecklats samt tjänster som
externfinansieras under året.

I årsprognosen åir beaktat att lokalhyra och igångsättningskostnader ftir
Jobbcenter tillkommer sista kvartalet.

För beslut
kommunstyrelsen

M
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Yttrande angående medborgarförslag om att anställa
skyddsombud till brukare ¡nom omsorgen
KS 20171367

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslar medborgarft)rslaget om att inrätta ett skyddsombud
ftir brukare vid daglig verksamhet, eftersom verksamhetens krav på kvalitet
och uppftljning är särskilt lagreglerat.

Beskrivning av ärendet
Patrik Väätti har 2017-06-05 lämnat ett medborgarft)rslag om att kommunen
bör anställa skyddsombud inom omsorgen für att säkerställa brukarnas
fysiska och psykosociala arbetsmiljö inom daglig verksamhet.

Förslagsställaren hänvisar till att det fürekommer övertid, frnns brister vad
gäller ljudnivåer, utrustning samt arbetskläder samt att brukare inte vågar
framftira eventuella klagomål.

Arbetsmarknadsfü rvaltningen föreslår i tj åinsteskrivelse 20 | 7 -09 -XX att
kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget. Det ftireligger inget
anställningsftirhållande ftir brukare som har sysselsättning inom daglig
verksamhet. Verksamheten für brukarna regleras inte via
arbetsmiljölagstiftningen med dess krav på skyddsombud eftersom det inte
ftireligger ett arbetsgivar- och arbetstagarfiirhållande.

Personer som har funktionsnedsättning kan få ett biståndsbeslut om
sysselsättning i daglig verksamhet som en av flera insatser som regleras
inom Lag om stöd och service om stöd och service ft)r vissa
funktionshindrade (LS S).

Krav på kvalitet, delaktighet och inflytande ft)r brukare regleras i LSS:

6 $ Verksamheten enligt denna lag skall varaav god kvalitet och bedrivas i
samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.
Verksamheten skall vara grundad på respekt für den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.

Utöver lagen har verksamhetsansvarigaatt ftilja Socialstyrelsens ft)reskrifter
Ledningssystem ftir kvalitetsarbete (SOFS 20Il:9) samt Dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOFS
2014:5).

I lag och ftjreskrifter finns krav på verksamhet som bedrivs enligt LSS
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vad gäller individens rätt till delaktighet vid upprättande av
genomfürandeplan ftir beviljad insats, när och hur uppftiljning ska ske,
skyldighet att utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet,
personalens rapportskyldighet vid risk ftir missförhållande, hur kvalitet i
verksamheten systematiskt ska ñljas upp mm.

Uppftiljning av brukarnas nöjdhet vad avser sysselsättning i daglig
verksamhet görs regelbundet; via uppftiljning av genomfürandeplaner med
den enskilde och dennes ftireträdare, brukarråd, samverkansmöten med
anhörigftireningar och andra für brukaren viktiga intressenter.

Beträffande den oro ftir brister i daglig verksamhet som ft)rslagsställaren
lyfter i medborgarfürslaget vad gäller arbetstider, arbetskläder Ítm så svarar
det inte mot den verksamhet som bedrivs i daglig verksamhet i Boden.

Brukare i daglig verksamhet har sysselsättning 1 - 6 timmar per dag,
övertid ft)rekommer inte. Brukare ftirses med likadana arbets- och
skyddskläder som handledande personal i de delar av verksamheten där detta
behövs.

För beslut
kommunstyrelsen
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Ri ktl i nje stud iestartstöd
KS 2017

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ftirslag till riktlinjer ftir studiestartsstöd.

Beskrivning av ärendet
2 juli2017 inftirdes ett nytt ekonomiskt stöd riktat till personer med svag
ställning på arbetsmarknaden. Kommunens uppgift tir att besluta om en
person anses ha kort tidigare utbildning och stort behov av utbildning.
Därefter beslutar CSN om övriga villkor är uppfyllda für personen om att få
detta stärkta stöd.

Kommun ska i detta arbete tafram riktlinjer für studiestartsstöd.

Rektor Lärcentrum har lämnat ftirslag till riktlinjer für studiestatsstöd där det
tydliggörs vilka kategorier av personer som kan komma i fråga ftir stödet
samt hur dessa ska hanteras.

För beslut
kommunstyrelsen
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Utvidgande av uppdraget att inventera
arbetsmarknads pol itis ka åtgärder
KS

Nä ri ngsl ivs- och arbetsmarknadsförvaltn i n gens förslag ti I I

beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utvidga uppdraget att inventera samtliga
arbetsmarknadspolitiska åtgärder via beredskapsavtalet. Det utvidgade
uppdraget ska omfatta jämftlrelser med andra kommuner, analys av vilken
typ av arbetsplatser som är lämpliga für arbetsmarknadsåtgärder samt
eventuella behov av organisatoriska florändringar. Översynen redovisas
senast december 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i juni 2016 (Ks 20161331) beslutat att
Arbetsmarknadsftirvaltningen har i uppdragatt vara en väg in ftir att alla
kommuninvånare i behov av arbetsmarknadsåtgärder i kombination med
studie- och yrkesvägledning.

Vid samma tillfÌille beslutades att uppdra till ftirvaltningen att i samverkan
med personal- och ekonomikontoret inventera samtliga arbetsmarknads-
politiska åtgärder via beredskapsavtalet i kommunen für framtagande av
beslutsunderlag ftir överflyttning av ansvar och budget. Uppdraget skulle ha
redovisats december 2016. Uppdraget har blivit ftirskjutet i tid på grund av
att andra uppdrag fått prioriteras vid uppbyggnad av ny ftirvaltning.

Bakgrund

Arbetsmarknadsftirvaltningen inrättades under 2015 i syfte att åstadkomma
ett samlat ansvar ftir integration, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor
som berör kommunens invånare. Från 1 januari 2016 överftirdes Enheten för
sysselsättning och arbete (alla dagliga verksamheter) från Social-
ftirvaltningen till Arbetsmarknadsftirvaltningen vilket var ytterligare ett steg
ftir att skapa helhetsbild och ökad samordning vad gäller sysselsättning och
arbete.

Motivet till bildandet av ny ftirvaltning var framftirallt att det fanns en
splittrad bild, både internt och externt, av ansvar och roller eftersom frågorna
hanterades av flera forvaltningar.

Ett av de ftirbättringsområden som hade identifierats redan innan bildande
av ny ftirvaltning var att flera fürvaltningar hade direktkontakt med
Arbetsfürmedlingen gällande olika typer av lönebidragsanställningar. Det
inncbar cn otydlighet gcntcmot Arbetsftirmedlingen om vem som ansvarar
ftir vad , och var särskilt tydligt när kontakter skulle tas kring nyheter,
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projekt eller ftirändringar av något slag inom Arbetsftjrmedlingen vilka
behövde kommuniceras med kommunen.

Ett annat ftirbättringsområde var hur anställning via beredskapsavtalet
(BEA) nyttjades med risk ftir inlåsningseffekt ftir den enskilde.

I flera fall nyttjas lönebidragsanställning fortlöpande under flera år. Det
beror i stora delar på att mottagande ftirvaltning saknar ekonomiska
incitament ftir att avsluta BEA-anställningar eller låta dessa övergå till
ordinarie anställning. Dessutom har ftjrvaltningarna varken uppdraget eller
resurser ftir att arbeta med individuell vägledning mot arbete eller studier.

Under ett år har 70 - 90 personer s k BEA-anställning i kommunen, högst
antal finns under sommarmånaderna med anledning av säsongsarbete.
Merparten, cirka två tredjedelar har sin anställning inom tekniska
ftirvaltningen i huvudsak inom Savo, kommunens återvinningscentral och
parkavdelningen.

Ungefür en tredjedel av alla BEA-anställda i kommunen under ett år
finansieras via Arbetsmarknadsftirvaltningen budget fü r arbetsmarknads-
åtgärder oberoende av pâ vilken ftirvaltning den BEA-anställde har sin
tjänst. Konkret innebär det att mellanskillnad mellan lönekostnaden och de
bidrag som erhålls från Arbetsftirmedlingen bokftirs som kostnad ftir
arbetsmarknads åtgärder.

Övriga två tredjedelar av BEA- anställningar som görs sker inom ramen ftir
respektive ftirvaltnings ordinarie budget.

Redan beslutade förändringar vad gäller arbetsmarknadsåtgärder

För att åstadkomma att kommunens arbetsmarknadsåtgärder ger bättre
effekt både ftir den enskilde samt samhällsekonomiskt har ett antal beslut
tagits sedan bildandet av Arbetsmarknadsftirvaltningen.

BEA- anställning får maximalt uppgå till två år. För personer som sedan

flera år har BEA-anställning ftirlängs inte anställningarna, handlingsplan
upprättas ftir att hitta andra vägar till arbete eller studier.

Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer ftir kommunens arbetsmarknads-
åtgärder. Av riklinjerna framgar att ftiljande prioritetsordning ska gälla; unga
under 25 är med ftirsörjningsstöd, nyanlända med rätt till anställningsstöd,
arbetssökande 25 är och äldre med rätt till ftirsörjningsstöd samt andra
arbetssökande med rätt till anställningsstöd från Arbetsfürmedlingen. För
alla individer som erbjuds en arbetsmarknadsåtgärd ska en samordnad och
sammanhållen handlingsplan upprättas med målet att få ett arbete eller gå
vidare till studier.

Kommunstyrelsen har även beslutat om fürdelning vad gäller mottagande av
cxtratjänstcr ftjr kommuncns ftirvaltningar samt Buab med målet att det ska
ha inrättats 90 extratjänster vid årsskiftet. Arbetsmarknadsñrvaltningen har
i uppdrag att svara ftir samordning och uppftiljning av extratjänster.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Overtagande av budget och ansvar för alla arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsfürvaltningens bildande bidrar successivt till att det blir
tydligare vad gäller rollfördelningen och ansvar för arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningen är Arbetsförmedlingens samverkanspartner vad gäller nya
projekt och arbetsmarknadsåtgärder, som exempelvis Jobbsteget och
inrättande av extratjänster. Arbetsmarknadsftjrvaltningen svarar sedan für
all information inåt i den kommunala organisationen, samordnar,
handlägger, och utftir all administration som behövs ftir deltagande. Det
sistnämnda avlastar ftlrvaltningarna och ftirenklar ftir Arbetsftirmedlingens
handläggare.

Mötesstukturer, kommunikationsvägar och arbetssätt har totalt sett
ftirbättrats.

Översyn och framtagande av beslutsunderlag ftir eventuellt övertagande av
budget och ansvar ftir samtliga arbetsmarknadsåtgärder i kommunen har
däremot inte kunnat genomft)ras på grund av att andrauppdrag har
prioriterats.

Kommunstyrelsen ftjreslås besluta att redovisning av översyn redovisas
senast december 2018. Tid behövs ftir; omvärldsanalys , eventuell
omprövning av vilken typ av arbetsplatser som behövs ftir målgrupper som
ska erbjudas arbetsmarknadsåtgärder samt ftir att si<apa samsyn internt i
kommun innan beslut tas om eventuella organisatoriska ftirändring.

För beslut
Kommunstyrelsen

S¡da

16(23)

d
Signatur



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-20

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Uppföljning åtgärdsplan för minskad arbetslöshet i

kommunen
KS20t7l

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsutskottet beslutar att lägesrapporten avseende
åtgärdsplan ftir minskad arbetslöshet redovisas till kommunfullmäktige i
enli ghet med fastställd plan för kval itetsuppftilj ningar.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfürvaltningen har på uppdrag av kommunfullmåiktige tagit
fram en treårig åtgärdsplan ftir att minska arbetslösheten i kommunen.
Planen som antogs av kommunfullmäktige hösten 2016 omfattar åtgärder
som ska genomfüras under perioden 2017-2019.

Uppftiljning av planen ska göras som en del i rapportering av
kommunstyrelsens kvalitetsarbete redovisas till kommunfullmfütige i
november 2017.

Beslutat åtgärdsprogram

^Å,tgardsplanen omfattar nio insats- och utvecklingsområden :

1. lnrättande av Jobbcenter

Målet med insatsen är att skapa en väg in för alla kommunmedborgare i
behov av studier, sysselsättning och arbete.

Vid upprättande av åtgärdsplanen konstaterades att många kommuner med
positivt resultat valt att etablera jobbcenter /jobbtorg där man samverkar
med en eller flera myndigheter ftir att vägleda arbetssökande mot studier
och/eller arbete. Efter erfarenhetsinhämtning från andra kommuner
inrättades ettjobbcenter under våren 2017.

Befintlig personal inom ftirvaltningen som tidigare varit organiserade inom
ftirvaltningens olika delverksamheter; vuxenutbildning, integration samt
arbete och sysselsättning är sedan april underställda enhetschefftir enheten
Jobbcenter. Jobbcenter bemannas initialt enhetschef och sex medarbetare
varav en studievägledare och övriga arbetsmarknadskonsulenter.
Förhoppning finns att samverkanspartner på sikt kommer finnas
samlokaliserade i Jobbcenter, om inte heltid så del av arbetstid.

Inflyttning till nya lokaler i Enter Galleria sker under senare delen av hösten.

Sida
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2. Samordning arbetsmarknadsåtgårder inom kommunen

Målet med insatsen är att åstadkomma en kommungemensam bild av hur
arbetsmarknadsåtgtirder ska nyttjas für att uppnå positiva effekter ftir den
enskilde och samhällsekonomiska effekter ftir kommunen.

Organisation, ansvar och budget für arbetsmarknadsåtgärder är fortsatt inte
samordnat ftir kommunen som helhet.

Arbetsmarknadsftirvaltningen har utöver handlägganesurser budget ftjr att
finansiera del av lön ftir personer som arbetar med någon typ av lönebidrag
via avtal om beredskapsanställning. Det handlar då om ca en tredjedel av de

70 - 90 personer som under ett år har s k BEA-anställning inom kommunen.

Övriga två tredjedelar av BEA- anställningar som görs sker inom ramen fÌlr
respektive ftirvaltnings ordinarie budget. Savo och Återvinningen är
organiserade inom tekniska ftirvaltningen medan övriga arbetsplatser som
ger möjlighet ffir funktionsnedsatta och andra målgrupper som av något skäl
behöver en anpassad arbetsplats finns organiserade inom
Arbetsmarknadsftirvaltning.

Förbättringar sker dock successivt vad gäller att kommunen uppträder som
en aktör gentemot samverkanspartners som Arbetsftirmedlingen. Exempelvis
beslutade Kommunstyrelsen att Arbetsmarknadsftirvaltningen skulle svara
ffir all samordning av extratjänster. Det innebär att svara ftir all information
inåt i den kommunala organisationen, sköta administration och vara
kommunens kontakt med Arbetsftrmedlingen. Det sistnåimnda avlastar
fürvaltningarna och ftirenklar ftir Arbetsftrmedlingens handläggare.

3. Riktade åtgärder for gruppen unga

Målet med insatsen är att hitta snabbare vagar till arbete für ungdom

Bodens kommun och Arbetsftirmedlingen har tecknat lokalt altal om
samverkan ftir minskad arbetslöshet GÖK). Överenskommelsens fokus är
att utarbeta rutiner och metoder für att gemensamt kunna tillgodose de behov
som målgruppen 16-24 är har som varken arbetar, studerar eller som är
undersysselsatta.

Arbetet inom LÖK:en ska enligt åtgärdsplan kompletteras med riktade
insatser ftir långtidsarbetslösa unga ftir att motverka långsiktigt utanftirskap
under 2017. Detta arbete har ännu inte påbörjats.

4. Satsning på enkla jobb - breddad kompetensförsörjning

Målet med insatsen åir att skapa arbete ft)r personer med kort utbildning och
ge breddad bas ftir arbetsgivares kompetensftirsörjning

Med enkla jobb avses i regel enklare arbetsuppgifter som inte kräver särskild
utbildning och som kan utftjras även av den som har vissa begränsningar i
form av sprfühinder, funktionsnedsättning eller lite arbetslivserfarenhet.
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Några kommuner och landsting som i likhet med Bodens kommun ser
svårigheter att rekrytera till bristyrken, exempelvis omvårdnadspersonal och
pedagogisk personal har börjat se över möjligheten att identifiera enklare
arbetsuppgifter som ligger på utbildad och kvalificerad personal. Jobben
kallas "serviceassistent". Genom attlägga över enklare jobb på service-
assistenter kan exempelvis undersköterskans/lärarens specialistkompetens
nyttjas på bättre sätt och behovet av rekr¡era utbildad personal minskas.

Enligt åtgärdsplanen skulle en kartläggning av möjlighet att tillskapa enkla
jobb vara genomfürd senast december 2016 och omfatta bedömning av
behov ft)r perioden20lT-2019. Kartläggningen är inte genomfürd.

Kommunstyrelsen har under 20 1 7 fastställt kommunövergripande riktlinj er
für strategisk personal- och kompetensftirsörjning samt beslutat att uppdra
till nämndemaatt upprätta handlingsplaner ftir att möta framtida
rekryteringsbehov. Om och i vilken utsträckning planema kommer att
omfatta enkla jobb är svårt att fürutse.

5. Socialt arbetsintegrerade företag

Målet med insatsen tir att ge möjlighet till egenftirsörjning ftir personer som
av olika skäl står langt fran arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsftirvaltningen har med stöd av Coompanion genomfürt en
etableringsanalys med syfte att ta fram vilka ftirutsättningar som finns ftir att
etablera arbetsintegrerande sociala ftiretag i Boden. Analysen genomfürdes
som en workshop med deltagande från Arbetsmarknadsftirvaltningen,
kommunledningskontoret, Arbetsftjrmedlingen, Företa gama, banksektorn
och privat intressent.

Vissa svårigheter har hittills funnits vad gäller att hitta idébärare ftir att driva
ett arbetsintegrerat socialt ftiretag (ASF) och tillika köpare av de tjänster
som skulle kunna produceras inom füretaget. Köpare av tjänster kan vara
kommun, Arbetsftirmedling eller ft)rsäkringskassan.

Arbete fortskrider vad gäller att skapa ftirutsättningar ftir etablering av ett
socialt arbetsintegrerat ftiretag.

6. Entreprenörsprog ram för nyanlända/utlandsfödda

Målet med insatsen är att ge möjlighet till egenftlrsörjning genom eget
ftiretagande

Starta ftiretaget är enkelt men utmaningen kommer i och med att Ë ftiretaget
att bli lönsamt och överleva. För en nyanländ person krävs större insatser då
mycket som är självklart für en person som är uppväxt i Sverige måste läras
in. Det handlar inte bara om juridik, skatter och avgifter utan också om
ftiretagskulturer och allmänt om kultur och seder. Nätverksaktiviteter och
mentorskap är även viktiga ftirutsättningar.

Arbetsmarknadsftirvaltningen har bevilj at Företagama bidrag till ett
integrationsprojekt med inriktning mot eget füretagande. Deltagare i
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projektet är både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstand. En
grupp med 13 deltagare har genomftlrt programmet under våren. En
deltagare har efter avslutat program startat füretag (foodtruck) och ytterligare
fyra deltagare planerar att starta füretag. En ny grupp startas upp under
september 2017.

Z. Öfat antal praktikplatser inom kommunen och privata näringslivet

Målet med insatsen är öka antalet praktikplatser ftir studie- och
yrkesorientering, språkträning och ökad anställningsbarheten

Strukturerat och långsiktigt arbete ftir att ha tillgang till praktikplatser inom
kommunal och privata näringslivet saknas. När behov uppkommer kontaktas
önskad praktikplats. Både kommunala verksamheter som ft)retag är allmänt
positiva till att ta emot praktikanter men vid ftirfrågan uppger man att det
finns svårigheter att ta emot praktikanter med hänvisning till tidsbrist eller
att det handlar om att de vill ha garantier ftir att det är "rätt person" som
matchats mot praktikplatsen.

Arbetsmarknadsftirvaltningen kommer inom ramen ftir ESF-proj ektet Öppet
Torg att ingå avtal om praktikplatser med privata füretag. Utöver att
mottagande ftiretag Ër ett mindre arvode ftir handledning kommer även
olika aktiviteter genomföras ftir att minska tröskeln für att ta emot
praktikanter.

8. Utökad samverkan med, och uppdragsutbildning utifrån lokala
näringslivets behov

Målet med insatsen lir att öka samverkan med det lokala näringslivet ftir att
matcha arbetssökande mot lokala näringslivets kompetensftrsörjningsbehov.

Arbetsmarknadsft)rvaltningen har påbörjat ett arbete ftir ta fram en lokal
överenskommelse med Arbetsftirmedlingen om etablering ftir nyanlända.
Överenskommelsen ska baseras på den modell som Delegationen ft)r unga
och nyanlända till arbete (DUA) har tagit fram. Modellen som kan utvidgas
till att omfatta fler målgrupper än nyanlända innebär att s k jobbspår ska tas
fram.

Spåren ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt
som de ftir individen ska innebära en effektiv väg till arbete. Därftir är en
ankn¡ning till en arbetsplats och en tydlig medverkan från arbetsgivare
redan från början viktig. Spåren ska planeras och genomfüras tillsammans
med arbetsgivare men också vid behov andra aktörer.

De lokala spåren ska ftilja en viss struktur och ftir varje kommun ska det
finnas minst tre lokala spår varav ett ska riktas till kortutbildade. Spåren ska
avse yrkesområden / branscher där det identifierats att det finns ett
kompetensftirsörjningsbehov d v s vara efterfrågestyrda.

Överenskommelse om jobbspår ska vara klar senast december 2017.
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9. Ny verksamhet inom Arbete & Sysselsättning

Målet med insatsen åir att inratta särskild arbetsplats für personer med
missbruksproblematik som far bistandsbeslut om sysselsättning

Under 20T7 har upprättats riktlinjer i samverkan med Socialfürvaltningens
individ- och familjomsorg ftir arbete med personer med missbruks-
problematik. Riktlinjerna innebär bland annat att Socialftirvaltningen inte tar
biståndsbeslut om sysselsättning eller arbetsfråimjande åtgärd für personer
som är i ett aktivt missbruk. Samsyn hnns hos ftirvaltningarna om att de nya
riktlinjerna innebär att det inte finns behov att starta upp såirskild arbetsplats
ftir personer som rir i aktivt missbruk eller på väg ur sitt missbruk.

Arbetslösheten i kommunen

Överenskommelse med Arbetsftirmedlingen gällande samverkan fiir unga till
arbete bedöms ha bidragit till minskad arbetslöshet ftir gruppen wtga 18-24
år. Arbetslösheten i kommunen är dock fortsatt högre jämftirt med
Norrbotten och riket, både totalt sett och vad avser gruppen unga.

Ytterligare insatser krävs für att intensifiera arbetet. Inrättande av jobbspår
som ska vara klart till årsskiftet är av central betydelse ftir att långsiktigt
minska arbetslösheten inte bara ft)r nyanlända utan även für andra grupper
som står langt från arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Boden (18-24 år) har
minskat från l9o/o till l2,2yo pä2 är. Andelen öppet arbetslösa totalt under
samma period minskat frå.n 9,7o/o till 7 ,9o/o.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Utvärdering av fördelningsmodell schablonbidrag från
Migrationsverket
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att awakta beslut om
utvärdering av fürdelningsmodell av schablonersättning för nyanlåinda som
fått uppehållstillstånd i awaktan på beslut om fürändrat schablonbidrag och
eventuellt utökat uppdrag vad avser svenska für invandrare, sfr.

Beskrivning av ärendet
I anslutning till antagande av Arbetsmarknadsfürvaltningens budget ftir
2018-2020 fick ftirvaltningen i uppdrag att utvärdera befintligt
ftirdelningsmodell vad avser schablonersättning från Migrationsverket ftir
mottagande av nyanlända som har ffitt uppehållstillstånd. Utvärderingen
skulle redovisas senast 2017 -09-30.

Bakgrund

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser für nyanlända
personer som till exempel:

o þfottagande och praktisk hjälp vid bosättning

o $ärskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola,

ftirskola, fritidshem och barnomsorg mm

o fJtbildning i svenska ft)r invandrare

r $amhällsorientering

. Tolk

r dndra kommunala insatser ftir att underlätta etablering i
samhället

o lissa kostnader für ekonomiskt bistånd och administration

Schablonersättningen betalas ut för en period om24 månader ftirdelat på nio
utbetalningstillftillen och kan ftjrdelas mellan flera kommuner om personen
fl¡tar under perioden.

Migrationsverket har ingen styrning vad gäller hur kommunerna internt
ftirdelar ersättningen utan det är upp till varje kommun att besluta om
ftirdelningsmodell.

I Boden har kommunstyrelsen beslutat om en fördelningsmodell benämnd
8O/20-modellen som tillämpas från och med 2016.
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Modellen innebär att schablonersättningen som betalas ut per individ
månadsvis i efterskott fürdelas mellan arbetsmarknadsftirvaltningen,
utbildnings- och socialförvaltningen enligt ftilj ande modell :

Schablonbidraget varierar från månad till manad beroende på rörliglighet
bland de som fått uppehållstillstånd, och utbetalning sker till den kommun
som personen ft)r närvarande var folkbokftrd i vid avstämning ftr
utbetalning.

Under 2016 fick kommunen 13,3 mkr i schablonersättning varav 4,1mkr
ftirdelades till utbildningsftirvaltningen och 1,8 mkr socialfürvaltningen.

Arbetsmarknadsftirvaltningen erhöll 7,4 ml<r vilket nyttjats till initialt
ftirsörj ningsstöd även kallat glappersättning, svenska ftir invandrare,
handläggare ftir mottagande ft)r praktisk hjälp vid bosättning,
samhällsorientering, tolk samt andra insatser ftir att underlätta etablering.

Regeringen har aviserat om att man från nästa år kommer inftira
utbildningsplikt ftir nyanlända. Många nyanlända i etableringsuppdraget har
kort utbildning och en del av dem saknar tillräckliga kunskaper ftjr att kunna
matchas mot arbete. Etableringsinsatsema ftir dessa ska i huvudsak bestå av
reguljära studier på heltid. För att utbildningsplikten ska kunna realiseras
behöver det tas fram ett mer anpassat utbildningsinnehåll med inriktning på
grundläggande kunskaper (till exempel läsa, skriva och räkna). Regeringen
har därför gett Skolverket i uppdrag att ft)reslå hur utbildningen inom den
kommunala vuxenutbildningen kan utvecklas i detta avseende.

Regeringen anser att kommunerna bör tillftiras medel för att bättre kunna
möta utbildningsbehovet bland nyanlåinda och har i pressinformation gått ut
med att schablonersättningen till kommunerna dåirför kommer höjas.

Det är oklart i vilken omfattning det utökade uppdraget kommer påverka
kommunens vuxenutbildning. Bedömningen är därftir att utvåirdering av
nuvarande ftirdelningsmodell av schablonbidrag bör göras ftirst när det är
klartgjort vilka utökade åtaganden som vuxenutbildningens far och hur
schablonersättningen ft)rändras.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/arbetsmarknadsftirvaltningen

Älder Arbetsmarknadsfürv Utbildningsfttrv Socialfürv
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