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S 74 lnformationer

Följ ande information lämnades:

o Förändring omstrukturering av lärcentrum - Rektor
Helena Hansson

o Förändring av skolverkets statsbidrag 2017- Rektor
Helena Hansson

o Etableringsanalys tillsammans med Coompanion -
Handläggare Eilif Wisten

o Stenutbildning - Handläggare Eilif V/isten

o Taxiutbildning - Handläggare Eilif Wisten

o Lägesrapport praktik och arbetsmarknadsåtgärder - chef
arbetsmarknadsftirvaltningen Thomas Reinholdt

o Lägesrapport en väg in Intervjustudie - Bodens nya
invånare - Handläggare Christer Karlsson

o Lägesrapport DUA/lÖt< - chef
arbetsmarknadsförvaltningen Thomas Reinholdt

. Feriejobb 2017 - administrativchef
arbetsmarknadsftirvaltningen Marie Hj ort

o Extra utskott den 14 dec - integrationsprojekt

r Information om Bodens kommuns tillväxtprogram
2017-2020 - kommunchef Mats Berg och
kommunstrateg Patrik Lindahl
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Nytt regelverk nyanlända invandrares
etablering i arbets- och samhällslivet
KS 2016/561

Näri n gsl ivs- och a rbetsmarknadsutskottets förslag
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet fiiresl ar att
kommunstyrelsen beslutar att bifogad skrivelse DS 2016:35
Nytt regelverk für invandrares etablering i arbets- och
samhällslivet, blir kommunens remissyttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen angav i budgetpropositionen 2016 att man hade für
avsikt att se över regelverket ftir etableringsuppdraget.
Arbetsmarknadsdepartementet har utifrån detta påbörj at ett
arbete ftir att se över hur regelverket für nyanländas etablering
kan harmoniseras med det regelverk som gäller ftir övriga
arbetssökande.

Arbetsmarknadsdepartementet har i en

departementspromemoria ftireslagit att lagen (20 I 0 : 97) om
etableringsersättning für vissa nyanlända ska ersättas av en ny
lag som reglerar det statliga ansvaret ftir etableringsinsatser ftir
vissa nyanlåinda. Bodens kommun är en 60 remissinstanser som
har möjlighet aftyttra sig på departementspromemorian Ett
regelverk ftir nyanlända invandrares etablering i arbets- och
samhällslivet (Ds 2016:3 5).

Förslaget innebär i korthet ftiljande:

o Rätten till etableringsplan tas bort. Den nyanlände
anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program och
honlhan ñr som övriga arbetssökande en handlingsplan
upprättad.

o Ätgärdssystem ftir nyanlända inftirs motsvarande som
für övriga arbetssökande som uppbär aktivitets-
/utvecklingsstöd eller arbetslöshetsersättning.

o Administration av etableringsersättning överftirs från
Arbetsftirmedlingen till Försäkringskassan.

o Målgruppen ftir etableringsuppdraget åindras ftir att bara
omfatta personer i åldem 20-65 år. Idag ingår även
gruppen unga 18-19 år utan ftiräldrar i landet.
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Syftet med ftiråindring av regelverket är att:

o Harmonisera regelverket ftir nyanlända med regelverk
ftir övriga arbetssökande.

o Korta tiden ftir etablering ftir den enskilde.

o Minska administration für Arbetsftirmedlingen och
frigöra resurser für att arbeta flexiblare och effektivare.

Konsekvenser ftir kommunen:

Unga l8-19 år utan ftiräldrar i landet ingår idag i etableringen
och får sin fürsörjning via etableringsersättning.

Från 1 januari 2018 när den nya lagen beräknas träda ikraft
kommer 18-19åringar inte ingå i etableringen och har då inte
sin ftirsörjning tryggad via etableringsersättning.

Skälet till ftirslag om ftiråindring av målgrupp har goda avsikter
utifrån att det bedöms finnas behov av kompletterande
utbildning i grund- och gymnasieskola hos nyanlända
ungdomar. Arbetsmarknadsdepartementet skriver i
promemorian att mottagande och introduktion bör ske hos
kommunen inom grund eller gymnasieskola, med hänvisning
till grundläggande ansvar enligt Skollagen.
Arbetsmarknadsdepartementet anser att även om det finns
behov av att den nyanländes ftirsörjning är tryggad på annat sätt
än via socialtjänsten väger behovet av atl den nyanlände
tillgodogör sig grundläggande utbildning tyngre .

Från kommunens sida finns ingen avvikande uppfattning vad
gäller behov av kompletterande skolgang ftir gruppen
nyanlända 18 - 19 år samt att det är av stor vikt att skaffa sig en
grundutbildning ftir att klara etablering i arbetslivet på sikt.
Invändning finns mot att kostnaden ftirskjuts från stat till
kommun utan att kommunen kompenseras.

Kommunens bedömningär att ekonomiska effekter av
forändringen inte är tillräckligt utredda och att
Arbetsmarknadsdepartementet innan utredning gj orts saknar
tillräcklig grund ftir bedömningen att kommunernas
utgiftsökning är av ringa omfattning.

Yttrande DS 20{6:35, Nytt regelverk för nyanlända
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
Bodens kommun ser positivt på ftirslaget till nytt regelverk
utifrån att det syftar till att möjliggöra snabbare etablering ftir
nyanlåinda invandrare, men ¿ir kritisk till den
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kostnadsöverftiring som sker från stat till kommun i och med
ändrad målgrupp ftir etableringsinsatser.

Det nya regelverket kommer påverka kommunerna i och med
att ett av fürslagen åir att unga 18-19 år utan füräldrar i landet
fortsatt inte ska ingå i etableringsuppdraget.

Skälet till ftirändring av målgrupp har goda avsikter utifrån att
det bedöms finnas behov av kompletterande utbildning i grund-
och gymnasieskola hos nyanlända ungdomar. Det är därftjr inte
orimligt att mottagande och introduktion av ungdom bör ske

inom ramen ftir kommunens ansvaÍ.
I promemorian under avsnitt 11. 5 Konsekvenser för
kommunen framgår att finansieringsprincipen inte är tillämplig
eftersom det rör sig om föråindring i statligt
transfereringssystem. Konkret innebär det att kommunerna inte
kompenseras ekonomiskt ftir utökade utgifter i form av
ftirsörjningsstöd och ftirlängd skolgang.

I promemorian avsnitt 11.5 nämns att målgruppen unga 18-19
år inom etableringsuppdraget nästa år beräknas uppgå till ca

550 personer och utifrån detta görs i promemorian antagande
att kommunernas utgifter kan påverkas men då endast i ringa
omfattning. Om det f,rnns någon ytterligare underliggande
information ftir bedömning framgår inte av promemorian.
Kommuner som i likhet med Bodens kommun haft ett relativt
stort mottagande av ensamkommande barn och unga kan
komma att fa märkbara kostnadsökningar som är mer åin bara
av ringa omfattning.

Bodens kommun instämmer med
Arbetsmarknadsdepartementet bedömning att det fortsatt
kommer ftireligga behov av kompletterande skolgång ñr
gruppen nyanlända 18 - 19 ar samt att det är av stor vikt att
skaffa sig en grundutbildning fiir attklara etablering i
arbetslivet på sikt.

Av de drygt 180 ensamkommande barn och unga som fanns r

Boden april2016 var endast 18 personer i åldern 18-19 år
medan det fanns 125 ensamkommande unga i åldergruppen 15

-17 är. Högst sannolikt finns det många i åldersgruppen 15-17
år som kommer ha stora svårigheter att fullfiilja studier under
ordinarie gymnasietid vilket kommer rendera i kostnader ftir
ftirlängd skolgång samt försörjningsstöd under studierna.
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De ekonomiska effekterna für kommunema bör inte bedömas
uteslutande baserat på antagande om antal 18-19 åringar i
etableringen20IT .

En utredning av ekonomiska effekter für kommunen bör göras i
och med att ft)rsörjningsansvaret ftir ensamkommande l8 -19 år
flyttas från staten till kommunen om ftirslaget om åindrad
målgrupp für etableringsinsatser beslutas. I en sådan utredning
bör även beaktas ekonomiska konsekvenser ftir kommunen vid
ftirlåingd skolgang ftlr målgruppen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Arbetsm a rkn adsfö rva ltn i n ge ns
verksam hetsplan 2017 -2019
KS 20161s96

Nä ri n gs I ivs- och arbetsmarknads uts kottets förslag
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftirslag är att
kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan 2017 -2019
samt internkontrollplan 20 ll for Arbetsmarknadsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Viktiga ingångsvärden för Verksamhetsplan 2017 - 2019 är
bedömning av ftirändringar i omvärlden som påverkar
inriktning, volymen uppdrag och ekonomiska ftirutsättningar
fìir ftirvaltningens verksamheter.

Snabba ft)rändringar 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.

Arbetsmarknadsfü rvaltningens prioriterade uppdrag ft)r
perioden är fastställt av Kommunfullmäktige i och med
antagande av åtgärdsplan2}l7- 2019 for minskad arbetslöshet
i kommunen. Arbetet kommer att bedrivas dels som
externfinansierad projektverksamhet dels inom ramen ftir
ordinarie verksamhet. Det sistnämnda innebär att befintliga
resurser och kompetenser måste organiseras fiir att optimera
möj I i gheten att arbeta utifran åtgärdsplanens intentioner,
exempelvis sker det via inrättande av Öppet Torgijobbcenter
våren 2017.

Tillskott 2017 via de så kallade flyktingmiljonerna innebär att
befarad minskning av schablonbidrag via Migrationsverket kan
överbryggas samtidigt som bibehållna och i vissa delar utökade
insatser für nyanlåinda kan genomföras.

När finansiering via flyktingmiljonerna inte möjliggörs 2018
måste verksamheten anpassas och/eller annan finansiering
möjliggöras om det finns fortsatta behov av utökade insatser.
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Internkontr ollplan 20 I 7

Samtliga nåimnder har i uppdragaftta fram en
internkontrollplan som innehåller kontrollmoment,
kontrollansvar, metod och tidplan für rapportering. Planen ska
ingå som en bilaga till verksamhetsplanen.

I strategisk plan har beslutats om fyra obligatoriska
kontrollområden for 20 17 . Kontrollområdena är:

o Avtal och upphandling

o Större externfinansierade driftsprojekt

o Uppftiljning av statsbidrag

o Attester

Vid behov kan nämnderna besluta om att komplettera med egna
kontrollområden. Uppftiljning och rapportering till nämnd sker
enligt vad som fastställs i planen. Den kommungemensaûtma
mallen ger möjlighet till ffra uppftiljningstillfÌillen. Kravet är
att uppfniljning sker minst en gång per år.

Förslag på internkontrollplan for 2017 med två
uppftiljningstillfìillen per år bifogas. Förslaget till
internkontrollplan har inte kompletterats med nägra
nåimndsspecifika kontrollområden.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 77 Arbetsmarknadsförvaltningens
månadsrapport för oktober samt årsprognos
KS 2016/141

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet lägger månadsrapport
och årsprognos med godkåinnande till handlingama.

Ärendet
Förvaltningen har tagit fram månadsrapport per oktober.

Nettokostnadema ft)r perioden uppgar till44,0 mkr vilket
innebär ett överskott med 5,7 mkr.

Årsprognosen ftlr arbetsmarknadsfürvaltningen visar på
överskott om 4,2 mkr. Överskott ftirväntas inom Arbete och
sysselsättning (+3,3 mkr) samt Lärcentrum (+0,9 mk).

För kännedom
Arbetsmarknadsftirvaltningen
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S 78 Serviceförklaringar
Arbetsmarknadsförva Itn i n gen
KS 2016i668

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att anta
ft)rslag till serviceftirklaringar under rubrikerna
Vuxenutbildning, Integration, Personer med
funktionsnedsättning samt Socialt strid.

Beskrivning av ärendet
I anslutning till upprättande av verksamhetsplan 2017-2019kan
respektive nämnd komplettera de kommungemensamma
serviceftirklaringarna med serviceftirklaringar som ska gälla ftir
nämnden under respektive rubrik. Serviceftirklaringarna finns i
verksamhetsplanen. För att tydliggöra ftlråindringar av
serviceftirklaringar ska enligt anvisning särskild
tj änsteskrivel se upprättas.

Nedanstående servicefürklaringar ftireslås ftir
arbetsmarknadsfü rvaltningens verksamheter :

Vuxenutbildning

o Vid behov kan du få får extra stöd i dina studier.

Det är högst en månads väntetid fran ansökningsdatum
till start av studier.

o Du har möjlighet till studier motsvarande heltid

Integration

Du får hjälp med ansökan till ftirskola, skola,
vuxenstudier

Du får hjälp och stöd i kontakten med andra
myndigheter

Du har rätt till tolk på ditt modermål eller annat språk
utifrån önskemål

Ditt åirende dokumenteras enligt gällande bestämmelser
och behandlas med sekretess

a

o

a
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Personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhetisysselsättning

o Du erbjuds meningsfull sysselsättning och stöd for att
kunna delta i det aktiviteter som daglig verksamhet
erbjuder.

o Du har möjlighet att påverka innehållet i din dagliga
verksamhet, bland annat genom arbetsplatsträffar som
genomfürs fyra gånger per ar.

o Den genomftirande-/arbetsplan somupprättats
tillsammans med dig ftiljs upp senast tre månader efter
att du påbörjat din sysselsättning.

. Vi samverkar med myndigheter, närstående eller ftir dig
andra viktiga personer utifran dina önskemål och behov.

Socialt stöd

Arbete

Du ffir stöd och coachning ftir att hitta vägar mot
studier och arbete utifrån dina önskemål och behov

Vi samverkar med andra ftirvaltningar, myndigheter
eller andra ftir dig viktiga personer utifrån dina
önskemål och behov.

Praktik i kommunen ger inblick i olika branscher och
yrkesroller och kan ge dig erfarenheter av värde inftir
fortsatt studier och framtida yrkesval.

Du får en bra introduktion på den arbetsplatsen du ska
praktisera.

Vid praktik i kommunen får du ta del i olika
fü reläsningar, informationsträffar och hälsobefrämj ande
insatser.

För kännedom
Arbetsmarknadsftirvaltningen

o

a

o
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Beskrivning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar:

1 februari (kl 14.00)

19 april (kl 14.00)

10 maj (kl 14.00)

20 september (kl 14.00)

1 november (kl 14.00)

29 november (kl 14.00)

Sammanträdesprotokol I

Semmanträdesdatum

2016-10-21

beredning l8jan

beredning 5 april

beredning 26 april

beredning 6 sept

beredning 18 okt

beredning 15 nov
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s7e Förslag på sammanträdesdatum för
näri n gs I ivs- och arbetsmarknads uts kottet
under 2017
KS20t6l70t

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet fastställer
sammanträdesdagarna ftir näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet vnder 2017

Samtliga sammantraden sker på onsdagar, lokalen är
Centralskolan utom den 19 april då hålls mötet i
fullmäktigesalen.

För kännedom
Kommunstyrelsen/kommunikationskontoret
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Delgivningar under perioden 2016-10-20
2016-11-30

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet lägger redovisningen
av delegationsbeslut och delgivningar under perioden 2016-10-
20 - 2016-11-30 till handlingarna.
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