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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S f lnformationer

Följande informationer lämnades

o Projektbeskrivning Wintemet ca 10 min

. Projektbeskrivning BBK fotboll ca 10 min

. Projektbeskrivning Företagarna ca 10 min

o Nya vagar in på arbetsmarknaden - handläggare Eilif Wisten

. Uppfttljningsbeslut särskild utbildning ftir vuxna -- Chef
arbetsmarknadsfü rvaltningen Thomas Reinholdt

o Bidrag till svenska für invandrare (sfi) som upphör - L?ircentrum
Kristina Wikslund

o Information om tillsyn av skolinspektionen - Chef
arbetsmarknadsftirvaltningen Thomas Reinholdt

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-02-01

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Ve rksam hets be rätte Ise Arbets m a rkn adsfö rva ltn i n ge n
2016 samt uppföljning av internkontrollplan
KS 2017

Förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet füreslår att kommunstyrelsen
godkänner verksamhetsberättel sen med upp ftilj ning av internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfürvaltningens nettokostnader uppgår till 5 3,9 mkr vilket
innebär att verksamheten redovisar överskott om 6,6 mkr. Överskottet beror i
huvudsak på mer intäkt än budgeterat samt att delar av verksamheter
finansierats via det tillfrilliga fl yktingstödet.

Överskott på budgeterade intäkter finns ftir bidrag via Migrationsverket och
Arbetsftirmedlingen samt ftir internt utft)rda tjänster som utförs av arbete och
sysselsättning på uppdrag av andra ftirvaltningar. Intäktsöverskottet beror
även till viss del på att bidra avseende december 2015 intäktsftirts ft)rst 2016,
bidrag från arbetsftirmedl ingen samt stadsbidrag ftir lokftirarutbildning.

Internkontroll har genomftirts i enlighet med fastställd internkontrollplan.
Uppftiljningen visade på bristande avtalstrohet samt atttvä fakturor som inte
var ställda till bodens kommun felaktigt betalts. Med anledning av
redovisade brister har översyn i alla led genomftirts gällande process och
rutiner ftir ftir fakturahantering. Rättelse och återbetalning har skett till
Bodens kommun ftir de felaktigt betalda fakturorna.
Arbetsmarknadsftirvaltningen kommer att genomföra utbildningsinsatser für
attestanter ftir att säkerställa att riktlinjer für attest efterlevs. I övrigt kommer
stuktur vad gäller inköpsansvar inom ftirvaltningen att ses över ett led att
öka kunskap om avtal och upphandling ftir att åstadkomma ökat avtalstrohet.

För beslut
kommunstyrelsen

Sida

4(17)

s2

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur

L'+



Sam manträdesprotokol I

Bodens kommun Sâmmenträdesdâtum

2017-02-01

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 3 Karriärtjänster förstelärare
KS 2017

Förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att kommunstyrelsen
beslutar att permanenta förstelärarreformen inom Arbetsmarknads-
ftirvaltningen med 2 ft)rstelärarbefattningar från och med 2017-03-01.

Beskrivning av ärendet
Inom huvudmannens ansvarsområde fi nns karriärtj änsten fü rstelärare.
Förstelärarens uppdrag ar att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god
undervisning ft)r elever. Förstelärare måste ha lärarlegitimation och ska
huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till
undervisning.

Arendet Kaniärtjänster är en statlig reform som var alliansens initiativ. Det
hnns en parlamentarisk överenskommelse i riksdagen om att satsningen ska
fortsätta. Enligt Skolverkets bidragsramar erhåller Bodens kommun 3485000
kronor i statsbidrag. Vilket motsvarar 41 ftirstelärare,2 av dessa ftirstelärare
har sin placering på Lärcentrum. De medarbetare som får befattningen
fürstelärare ges ett lönetillägg på 5000 kr per månad.

I Bodens kommun finns idag 41 stycken ftirstelärarbefattningar som
finansieras med statsbidrag. Reformen är framgångsrik och
Arbetsmarknadsftirvaltningen vil I nu ftireslå att perman enta 2
fürstelärarbefattningar på Lärcentrum für att fortsätta arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare. Utbildningsft)rvaltningen tog i december beslut om att
permanenta de 39 ftirstelärartjänster som finns där.

För beslut till
kommunstyrelsen
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Sam manträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-02-01

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

KS Medborgarförslag om höjd dagpenning för arbete
med daglig verksamhet
KS 2016/s81

Förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att kommunstyrelsen
bifaller medborgarfürslaget om att höja habiliteringsersättning fiir deltagande
i daglig verksamhet deltid respektive heltid till 40 respektive 60 kronor per
dag.

Beskrivning av ärendet
Alf Mörtsell, ordfürande i ftireningen3.7 har lämnat ett medborgarftlrslag
om höjd habiliteringsersättning. Förslagsställaren anser att det inte är
acceptabelt att ersättningen inte har höjts på manga år. Personer som deltar i
dagligverksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) och sysselsättning
enligt socialtjänstlagen (SoL) i Bodens kommun erhåller en
habiliteringsersättning med 30 kronor per dag.

Rätten till daglig verksamhet är reglerad i Lagen om stöd till vissa
funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet riktar sig till personer som
saknar fürvärvsarbete och inte är i utbildning.

Bodens kommuns socialnämnd beslutade 2013-03-19 att även personer
med beslut om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) har rätt till
habiliteringsersättning.

I Boden är det ca250 personer som är beviljad dagligverksamhet enligt LSS
och sysselsättning enligt SoL. Det övergripande målet med
dagligverksamhet och sysselsättning är att den enskilde på sikt ska kunna få
möjlighet till lönearbete.

De flesta deltagarna i dagligverksamhet/sysselsättning är beviljade aktivitets
eller sjukersättning via fürsäkringskassan, vilket är deras huvudsakliga
inkomst.

Rätten till habiliteringsersättning är inte reglerad i lag. Det är upp till varje
kommun att besluta om man ska ersätta deltagare i daglig verksamhet.
Ersättningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst.
Ersättningen fungerar som stimulans och motivation für att delta i den
dagliga verksamheterVsysselsättningen och med det eventuellt kunna närma
sig den regulj ära arbetsmarknaden.

Bodens kommun ersätter deltagare i daglig verksamhet/sysselsättning med
30 kr per dag, oavsett om arbetstiden är hel- eller deltid.
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Bodens kommun Semmanträdesdâtum
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Närin gslivs- och arbetsmarknadsutskott

habiliteringsersättningen i Bodens kommun har varit oftirändrad under lång
tid. Det är kostnadsfritt att delta i dagligverksamhet/sysselsättning. Resor till
och från arbetsplatsen erbjuds med tekniska ftirvaltningens fordon eller med
lokaltrafik flor den som så önskar. Personer som har möjlighet att använda
eget transportmedel som moped eller bil bekostar sin resa själv.

Samtliga kommuner i Norrbotten erbjuder habiliteringsersättning vid
deltagande i dagligverksamhet. Vissa kommuner som Luleå ersätter med 8

kronor per timme. Övriga ersätter med mellan 30 och 45 kronor per heldag.

En ftirändring kan fa den enskilde att känna att den egna insatsen och
sysselsättningen har ett högre värde. Betydelsen av att människor har ett
arbete eller en annan meningsfull sysselsättning kan aldrig överskattas. Det
tir viktigt inte minst für att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidrar
också till en ökad delaktighet i samhället für personer som av någon
anledning står utanfür det ordinarie arbetslivet. Bedömningen är därftir att
det finns skäl att överväga beslut om två ersättningsnivåer
habiliteringsersättning ftir deltagande på hel eller deltid.

Deltid - deltagande upp till fem timmar dag, ofürändrad ersättning om 40 kr
per dag
Heltid - deltagande mer än fem timmar per dag ersätts med 60 kr per dag

Förvaltningens kostnad för habiliteringsersättning per år uppgår till drygt
600 tkr. Aven vid ftirändrad ersättningsnivå ar bedömningen att majoriteten
av deltagarna i daglig verksamhet kommer att delta på deltid. cirka 30
personer bedöms bli aktuella ftir heltid vilket skulle motsvara en ökad
kostnad om ca 180 tkr. Öta¿ kostnad ñr habiliteringsersättning finansieras
inom ramen ft)r budget för arbete och sysselsättning.

För beslut
kommunstyrelsen
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Kval itetsi nd i kato reî 2017
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att kvalitetsindikator for
arbetsmarknadsftirvaltningens verksamheter ska vara kundnöj dhet avseende
bemötande, tillgänglighet, service och utbud av tjänster.

Arendet
Arbetsmarknadsftirvaltning har under 2016 tagit fram ftirslag till
Ledningssystem ft)r systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska
användas ftir att planera, leda, ñlja upp, utvärdera och ftjrbättra
verksamheten.

Av ledningssystemet framgår olika nyckeltal och jämftjrelsemått som ska
ftiljas upp i den årliga kvalitetsrapporten.

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ska utöver de uppftljningar som
anges i ledningssystemet fastställa kvalitetsmål och indikatorer ft)r styrning
av det systematiska ftirbäUringsarbetet.

Arbetsmarknadsftjrvaltningens uppdrag omfattar fl era målgrupper/kunder;
nyanlända, funktionsnedsatta, unga som inte påbörjat eller hoppat av
gymnasiet, arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och elever i
vuxenutbildning.

För samtliga delverksamheter och målgrupper füreslås att kundnöjdheten ska
ftiljas upp avseende bemötande, tillgänglighet, service och utbud av tjänster.

Former ftir hur uppföljning ska göras inom respektive delverksamhet kan
komma att se olika ut. Gemensamtär dock att uppftiljning enligt fastställt
årshjul ska genomfüras under hösten.

För genomfärande
arbetsmarknadsfü rvaltningen
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överflyttning av budget för transporter till och från
daglig verksamhet
KS 2017

Förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår kommunfullmäktige att
besluta att budget om I 362 000 kr ftir transporter till/från daglig
verksamhet överflyttas från Arbetsmarknadsftirvaltningen till Tekniska
fürvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Budget ftir transporter mellan Socialft)rvaltningen gruppboenden och daglig
verksamhet har tidigare funnits inom socialnämndens ansvar.

Uppdraget att utftira transporter har skett via internt dänsteköp och är sedan
2005 reglerati avtal mellan Socialftirvaltningen och Tekniska fürvaltningens
transportenhet.

I och med att tidigare daglig verksamhet2016 övergick i ny organisation
inom Arbetsmarknadsftirvaltningen ftirdes budget für transporter över till
Arbetsmarknadsftirvaltningen. Under 2016 har fråga om upprättande av nytt
internt avtal aktualiserats med anledning av ny organisation. Istället ftir
upprättande av nya interna avtal ftireslås att budget ftir transporter till/från
daglig verksamhet i sin helhet överfürs till Tekniska ftirvaltningen.

Transportenheten svarar i dag ñr transport av 72 brukare vara23 är
rullstolsburna. Behovet av transporter har varit tämligen konstant de senaste
åren. Bedömningen är att volymen uppdrag ftirblir ofürändrad eller kan
komma att minska i omfattning.

Dialog har ftirts med Tekniska ftirvaltningen och samsyn råder gällande
fürdelar med överflyttning av budget, exempelvis minskad administration für
både Arbetsmarknadsft)rvaltningen och Tekniska ftirvaltningen.
Förändringen innebär ingen ñrändrig für brukare.

För beslut
kommunfullmäktige
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S 7 lntegrationsprojekt 2017
KS 2016/

Beslut
Återremitterade proj ektansökningar :

Projektsamordnare Projekt Sökt belopp

ABF Norrbotten Datautbildning 300000 kr
Näringslivs- o ch arbetsmarknadsutskottet beslutar att bi falla proj ektet

Folkuniversitetet i Norrbotten Samhällsorientering 468500 kr
NÈiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att avslå projektansökan.

V/intemet ek.ftirening Kartläggning av hälsa och fysik 816086 kr
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att överföra
projektbeskrivningen till Rådet ñr Trygghet & Hälsa für vidare behandling.

Förslag till beslut

Näringslivs och arbetsmarknadsutskottet füreslår att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla ftilj ande proj ektansökningar :

Projektsamordnare Projekt Sökt belopp

Winternet ek.fürening Kost o träning för kvinnor 778531kr

Företagande für integration Entreprenörsprogram 1050000 kr

BBK Fotboll ftir alla 820093 kr

Bodens ridklubb Ridsport ftir nyanlända 537400 kr

Edek Edeforsbygdens ftirening Samhällsorientering 508040 kr

Beskrivning av ärendet
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutade 2016-12-14 återremittera
tio ansökningar om bidrag till integrationsprojekt 2017. Skäl ftjr återremiss
var behov fortsatt beredning och fürdjupad dialog med projektanordnare für
ftirtydligande av syfte, proj ektinnehåll och/eller proj ektbudget.

S amtli ga proj ektanordnare inbj öds ti ll gemensam informationsträff med
genomgång av ftirtydliganden och klargörande som generellt sett var
nödvändiga. Därefter fanns möjlighet att boka enskilda möten ftir dialog
kring det specifika projektets behov av klargörande.

/,f
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nödvändiga. Därefter fanns möjlighet att boka enskilda möten ftir dialog
kring det specifika projektets behov av klargörande.

Atta av tio ansökningar har reviderats vad gäller innehåll, målgruppstorlek,
budget eller i annat avseende ftirtydligats.

Två projektanordnare har inte inkommit med reviderad ansökan. Det är
Gunnarsby byggnadsftirening samt Somaliska ftjreningen.

Gunnarsby byggnadsftirening har begärt och beviljats ftirltingning på
projektet som påbörjades 2016. Från ftireningens sida vill man awakta
utveckling under året ftir att eventuellt inkomma med en ansökan ftir andra
halvåret 2017. Från Somaliska ftireningen saknas återkoppling.

Efter genomgang av reviderade ansökningar görs bedömningen att sex av
åtta projektansökningar uppfrller krav utifrån gällande riktlinjer och har
kompletterats med uppgifter som begärdes vid återremiss och bör därftjr
prioriteras.

Två av de kompletterade ansökningar bedöms ha lägre prioritet,
Folkuniversitets ansökan utifrån att projektbudget höjts. Winternets projekt
Kartläggning hälsa, fysik och ftirmåga bedöms ha lägre prioritet utifrån att
de inkommit med två ansökningar varav projektet Kost och träning ftir
kvinnor bör prioriteras.

För beslut
kommunstyrelsen

För kännedom
ABF Nonbotten, Winternet, Folkuniversitetet i Norrbotten

Utdragsbestyrkande / Expedierat

l#



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Sida

12(17\

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S I Extra Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott för
antagande av kvalitetsrapport feb/mars
KS

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att genomfüra ett extra
utskottsmöte den 1 mars kl 13.00.

För kännedom

t4
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Nationella kurser 2017
KS 2017

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att anta ft)rslag till beslut
om vilka nationella kurser som skall ges av Lärcentrum under 2017, enl
beskrivning nedan.

Beskrivning av ärendet
Förslag på kursutbud från Lärcentrum

Grundläggande kurser;

- Svenska som andraspråk, 700p

- Svenska,700p

- Matematik 600p

- Engelska600p

- Samhällskunskap 150p

Övriga obligatoriska grundkurser köps via extern utbildningsanordnare då
egna lËirare med rätt behörighet saknas.

Gymnasiala kurser

Engelska 5,6 ochT

Svenska I och 3

Svenska som andrasprfü 1 - 3

Matematik Ia-2a, I b-3b, lc-3c, 4

Psykologi I

Sociologi

Religion I

Vård- och omsorgsarbete 1-2

Etik och människans livsvillkor

Psykiatri loch2

Medicin I

Specialpedagogik 1

Räddningsmedicin

Sida
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Akutsjukvård

Äldres hälsa och livskvalitet

Palliativ vård

Entreprenörskap

Inom given budgetram kan rektor besluta om köp av gymnasiala kurser hos
extem utbildningsanordnare.

Inom ramen für Lärlingsutbildning kan rektor besluta om vilka gymnasiala
yrkeskurser som kan ges efter behov och intresse.

Gymnasiala kurser inom särskild utbildning ftir vuxnajanuari- juni20l7

Engelska 1

Information och kommunikation I

Konst och kultur

Måinniskan

Litteratur

Skrivande

Matematik I

För genomfürande arbetsmarknadsftirvaltningen
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S 10 Arctic Bath - Marknadsförningsstöd
KS20l7l28

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bevilj ar ansökan om
marknadsftirningsstöd pä225 000 kronor till Arctic Bath. Finansiering sker
via bygdemedel.

Beskrivning av ärendet
Arctic Bath söker marknadsftiringsstöd till platsvarumärket Boden som vi
tydligt framftir i vår marknadsftiring.
Vi har redan synats internationellt och fått ett bra medialt intresse fastän vi
inte är i drift ännu. Flertalet av de stora tidningarna har redan frågat efter
reportage, samt vi har intresse från internationellt filmbolag. Vi har
investerat mycket i pengar och eget arbete i Arctic Bath varumåirke, koncept,
story och visuella kommunikation samt atttafram underlag så att Arctic
Bath blir verklighet. Trots att vi inte finns $'siskt åinnu så har vi lyckats att
nå ut och stärka platsens identitet. Därftir söker vi nu detta
marknadsft)ringsstöd pä 225 tkr till platsvarumärket Boden.
. Stärka platsvarumärket Boden
. Bidra till ökad attraktionskraft
. Bidra till ökat besöksantal och turistomsättning

För kännedom
ekonomikontoret, kommunledningskontoret samt Arctic Bath

W



Bodens kommun
Sam manträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Sida

16(17)

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S f f Ansökan om bygdemedel för näringslivsarbete Íör 2017
KS 2017150

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att :

Kommunledningskontoret får i uppdrag att hos länsstyrelsen i Norrbotten
ansöka om fem miljoner kronor i bygdemedel ftir näringslivsarbetet20IT

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har frir avsikt att hos Länsstyrelsen i Norrbottens
län ansöka om bygdemedel med 5 miljoner kronor. Ansökta medel är tänkta
att användas till marknadsftiring, kurser, proj ektverksamhet,
ffiretagsutveckling, ftiretagsutbildningar samt andra typer av
nriringsfrämj ande åtgärder.

I vårt arbete kommer bl a ftiljande områden att prioriteras:

Tillväxt i befintliga ftiretag
Nyftiretagande
Marknadsaktiviteter och attraktionskraft
Digitalisering
Mötesplatser och kurser/utbildningar Internationalisering och EU-program
Samverkan universitetet och dess centrumbildning
Landsbygdsutveckling
Besöksnäringen

För genomftirande
kommunledningskontoret

W
/ Expedierat



Sammanträdesprotokoll
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2017-02-01

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 12 Delgivningar under per¡oden 2016-11-30 - 2017-01-31

Beslut
NÈiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet lägger redovisningen av
delegationsbeslut och delgivningar under perioden 2016-11-30 - 2017-01-31
till handlingama.
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