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s7 Aterrapportering av arbetsmarknadsförvaltningens
kvalitetsrapport 2016
K520161537

Näri n gsl ivs- och arbetsmarknadsuts kottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att lagga arbetsmarknadsftirvaltningens
redovisning av analyser och genomftirda åtgåirder ftir kvalitetsftirbättring till
handlingarna.

Beskrivning av ärende
Arbetsmarknadsftirvaltningens nettokostnader uppgår till 63,6 mkr vilket

Med anledning av brister och utvecklingsområden som identifierades i och
med redovisning av Arbetsmarknadsft)rvaltningens kvalitetsrap port 201 6
beslutade kommunstyrelsen 2017-0515$ 90 att uppdra till rektor vid
vuxenutbildningen att:

1. Analysera orsak till avbrott i studier och utifran analysen ta fram ftirslag
på insatser ftjr att öka andel elever som fullftiljer sina studier.

2. Analysera behov av sprfüstöd och studiehandledning på modersmål samt
se över andra alternativa lösningar für att underlätta studier ftir utlandsftjdda
elever.

samt att uppdra till verksamhetschefer inom Arbete och sysselsättning att

3. Utreda och redovisa åtgärder ftir hur andelen ftiretagsplacerade med

beslut om SoL och LSS-beslut kan öka.

Beslutade åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen

senast 2018-04-01.

Bakgrund

I Arbetsmarknadsftirvaltningens kvalitetsrapport 2016 identifierades ett antal
prioriterade utvecklingsområden. Mot bakgrund att44Yo av de som påbörjat
grundläggande vuxenutbildning under året och 25o/o av de som påbörjat
gymnasial vuxenutbildning under året hade avbrutit studierna var åtgärder
ftir att öka andel som fullftiljer studier prioriterat ñrbättringsområde. Vad
avser svenska ftir invandrare (sfi) var det ett lågt antal som fick kursbetyg
varfür ett annat frirbättringsområde var att analysera behov av språkstöd och
se över alternativa lösningar ftir att underlätta studier für utlandsftidda.

Inom Arbete och sysselsättning identifierades ett prioriterat
utvecklingsområde; att öka andel med sysselsättningsbeslut enligt Lag om
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stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen
(SoL) med ftiretagsplacering i syfte att personerna ska nåirma sig reguljär
arbetsmarknad.

1. Analys av orsak till avbrott i studier

I det datasystem som Lärcentrum anvåinder registreras alltid avbrott då det
sker. Avbrott kan vara av olika karaktär, och det behöver inte alltid betyda
ett reellt avbrott där eleven slutar studera. Registrerat avbrott kan även
innebära b¡e av kurs. Personuppgiftslagen är i viss mån begråinsande vad
gäller vad som kan registreras som avbrottsorsak.

Avbrott på sfi kan, utöver b¡e av kurs, bero pä att personen fått arbete,
praktikplats, blivit fträldraledig eller flyttat till annan kommun. Det som har
har kunnat mätas är flytt till annan kommun. 2017 utgjorde det l7%o av
elevema på sfi, dvs 73 av 430 personer.

Avbrotten på Lärvux har varit två, men berört en person. Den personen var
inte nöjd med sin utbildning. Denna erfarenhet tas med som lÈirdom av i det
fortsatta arbete.

Avbrott på grundläggande och gymnasial nivå kan registreras både utifrån att
eleven själv meddelar avbrott och orsak, eller att läraren gör det på begäran

av eleven, eller i o m att eleven slutar vara aktiv i sin kurs. Denna hantering
sker på papper och ger en något tydligare bild av avbrotten orsak. I
redovisningen har uteslutit avbrott som beror på byte av kurs eller byte av

utbildning.
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av lärare
orsaker

Fått arbete
eller
praktik

För svår
kurs

Inaktivitet Okänd
orsak, eller
personliga
skäl

Totalt

Kvinnor t6 I J 22 42

Män t7 5 8 I 38

Avbrott
registrerat
av lärare
orsaker

Fått arbete
eller
praktik

För svår
kurs

Inaktivitet Okänd
orsak, eller
personliga
skä1

Totalt

Kvinnor l6 1 J 22 42

M¿in t7 5 8 8 38

Utdragsbestyrkande / Expedierat

W



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Sida

6(24)

Näringsl ivs- och arbetsmarknadsutskott

Att personer avbryter studier p g a arbete är i de flesta fall positivt. Det är en
faktor som Lärcentrum har svårt att påverka utifrån att minska avbrott. Det
Påverkbart âr att ge rätt stöd om kursen upplevs ftir svår. Det händer att
personer antas till kurs och senare visar sig inte ha ftirutsättningar att klara
sina studier. Betyg måste alltid lämnas in men de ger sällan en fullständig
bild över elevens ftirkunskaper. Vissa grupper nyanlända saknar dessutom
helt betyg att visa upp. I den här statistiken inryms några elever som på sfi-
nivå påbörjat studier i engelska. De har senare avbrutit studierna då det varit
ftjr svårt attlära sig både svenska och engelska samtidigt. Bakom siffrorna
ftjr inaktivitet och personliga skäl finns flera orsaker. Exempelvis finns
personer som blivit floräldralediga,nägrahar muntligt angett sjukdom eller
annan ohälsa som orsak och några har uppgett tidsbrist.

Beslutade åtgärder utifrån genomförd analys

Följande insatser vidtas för att möjliggöra studier och minska avbrott

- Många kurser ges på distans då det efterfrågas och ger möjlighet att
kombinera arbete, praktik eller ftiräldraledighet med studier.

- Öppet klassrum där man kan Ë hjälp och stöd av lärare på grund- och
gymnasiala kurser.

- Samtliga elever som vid ansökan påúalar funktionsvariation erbjuds
möte med specialpedagog.

- Information om studieteknik ges.

- Anpassning av redovisningsformer, t ex muntliga prov für de som
behöver detta.

- Elever med utbildningskontrakt styrs direkt mot specialpedagog
oavsett om de behöver eller ej ftir att snabbt fängaupp dessa och ge

rätt stöd.

- Person som, vi vid antagning ser, har läst många kurser med icke
godkända resultat erbjuds möte med specialpedagog. Där erbjuds
kartläggning av svårigheter om så önskas eller stöd attklara
studierna.

2. Analys av behov av språkstöd och studiehandledning på
modersmål

På sfi finns ca 10 personer samtidigt som ingår i en läs- och skrivgrupp
Under ett är är de fler, kring 30 personer. De far där grundläggande
utbildning att läsa och skriva på svenska. En del av dessa personer är
illitterata, andra kan läsa och skriva men inte det latinska alfabetet. På
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studieväg 1 finns ca 15 elever. samtliga av dessa har kort eller ingen
skolbakgrund alls. Det åir framfür allt mot dessa två ovan beskriva grupper
som studiehandledning på modersmålet är nödvändig.

Forskning visar att stöd på modersmålet ger en snabbare utveckling i det
svenska språket. Med hjälp av studiehandledare eller modersmålslärare, som
handleder eleven i studierna, kan eleven få ftirståelse fiir det nya språkets
strukturer, kommunicera friare och sätta ord på det som han eller hon inte
ftirstar. Därmed kan man underlätta inlärningen av svenska. Verksamheten
ser att elever på framftirallt studieväg t har en lång väg genom sfi innan de
blir klara.

2018 inträder utbildningsplikt och Skolverket spår att fler nyanlåinda
kommer att söka kurser på grundläggande nivå. Nya kurser blir te x
Arbetsliv och IT. No- och so-åimnena blir nya som block, med innehåll
riktat mot personer som aldrig mött dessa åimnen tidigare. Aven inom dessa
områden ser vi behov av att kunna ge studiehandledning på modermålet.

Under 2017 har dari i viss omfattning kunnat erbjudas både som
modersmålsundervisning, ftir de som behövt lära sig läsa och skriva på sitt
starkaste språk, och som studiehandledning. under senare delen av 2017 har
kunnat erbjudas somaliska som studiehandledning till några elever. Behovet
finns att kunna fortsätta ge stöd på somaliska, men även att starta upp
språkstöd på dari igen och också kunna ge språkstöd på arabiska, samt
tigrinja.

För framtiden behöver verksamheten planera für att permanenta
studiehandledning på modersmål då det gynnar elevernas språkutveckling.
Ett utvecklat samarbete med Blomdalen skulle ftirmodligen underlätta
kompetensftirsörjning då varje skolas behov sällan utgör en heltidstjänst.

Översyn alternativa studielösningar ftir att underlätta studier ftir
utlandsftidda

utifrån Kommunstyrelsens uppdrag har verksamheten sett över vilka andra
alternativa lösningar som kan underlätta studier ftir utlandsftidda. Med
utlandsftidda omfattas begråinsningen till elever på sfi. Följande insatser
finns idag ftir att underlätta studier;

o Flexen - en flexibel form ftir studier på sfi som går att kombinera
med arbete.Lärare och klassrum finns öppet alla dagar 9.00-16.00.
undervisningen är individanpassad och sker till stor del via dator.

o Undervisning kvällstid en gång per vecka ftir studieväg2 och3.

o Skrivprojekt med syfte att utveckla skrivandet som visat sig svårt fiir
många.

. Studieteknik.
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Möjliggjort yrkeskurser för elever på sfi, inom vård, bygg och
storkök.

Tillgång till specialpedagog für elever på sfi.

En ny grupp elever har identifierats. Det är vuxna med funktionsvariation i
form av utvecklingsstörning som behöver lära sig svenska. Idag finns ingen
kompetens hur vi bäst möter den gruppen elever. Området är lyft med
Skolverket och de är medvetna om att många kommuner brottas med frågan
hur man bäst organiserar utbildning ftir den här målgruppen.

3. Atgarder for ökad andel företagsplacerade med beslut om LSS
eller SoL

Kartläggning på individnivå har visat att füretagsplats inte automatiskt
innebåir att personen är närmare ett arbete åin den som deltar i Arbete och
sysselsättnings egna verksamheter.

Under 2017 beslutande verksamheten att prioritera arbetet med att stötta och
motivera personer som uttryckt önskemål om att nå ett framtida lönearbete
vilket resulterat i att 6,5 % (15 personer) gått vidare från en sysselsättning till
lönearbete eller studier.

Tidigare mål att öka antalet ftiretagsplatser har ändrats till kraftsamla ftir att
möjligöra att de som önskar, oavsett intern eller extern arbetsplats, ska kunna
få ett lönearbete. Arbetet bedrivs utifran metoden Supported Employment,
ett individanpassat stöd till arbete. Grundtanken är att alla måinniskor med
funktionsvariation kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara
hittar rätt arbete och rätt arbetsplats.

Genomftirda åtgärder inom verksamheten åir:

. Förändrad ansvarsftirdelning internt gällande "kunds väg till arbete"

. Ökad samverkan mellan verksamhetens olika enheter

. Utbildning av medarbetare i Supported Employment

För beslut
Kommunstyrelsen

o

o
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S I Aterrapportering av beslutade åtgärder inom
särskild utbildning för vuxna
KS 2015/651

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar atf lägga Arbetsmarknadsftirvaltningens
redovisning av ätgärder för kvalitetsftirbättring inom särskild utbildning ftir
vuxna/lärvux ti I I handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Med anledning identifierade utvecklingsområden inom såirskild utbildning
ftir vuxna 2016 beslutade kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 62 att uppdra till
rektor vid vuxenutbildningen att:

1. Analysera orsak till varlor det inte finns sökanden till grundläggande
särskild utbildning ftir vrxna och om det vid analys visar sig finnas
presumtiv målgrupp redovisa hur arbetet med målgruppen planeras
ske für att informera om möjligheter att studera på särskild
grundläggande vuxenutbi ldning

2. Inventera ftirutsättningar och möjligheter ftir yrkesutbildning ftir
målgruppen elever inom särskild utbildning für vuxna.

Beslutade åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast

2018-04-01

Bakgrund

Med anledning av tillsyn av särskild utbildning av vuxna som genomftirdes
under 20 I 6 har kommunstyrelsen 20 17 -03 -20 utifrån huvudmanna ansvaret
svarat skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
tillsynen, exempelvis vad gäller resultatsammanställning.
Resultatsammanställningen visade att elevemas betyg varbra. Av svaret till
skolinspektionen framgick även att ett antal ftirbättringsåtgärder vidtagits,
exempelvis ftir att utveckla arbete med studieplaner och rekrytering av
studievägledare med god kännedom och erfarenhet av elever med särskilda
behov.

I redovisningen till kommunstyrelsen som underlag für svar till
skolinspektionen framgick att årlig kvalitetsuppftiljning 2016 av särskild
vuxenutbildning visade på vissa utvecklingsområden. Lärcentrum saknade
sökanden till grundläggande särskild utbildning och kursutbudet saknade
anpassade yrkesutbildningar ftir målgruppen elever.

Huvudmannens intention är att elever i behov av särskild vuxenutbildning i
likhet med övriga studerande ska erbjudas såväl grundläggande som

Utdragsbestyrkande / Expedierat natur
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gymnasial utbildning varfür rektor fick i uppdrug att analysera och redovisa
åtgärder utifrån identifierade utvecklingsområden.

Analys av orsak till avsaknad av sökanden till grundläggande
vuxenutbildning

Det har inte varit helt okomplicerat att analyser orsaken till varftir det är så få
sökande till grundläggande utbildning på Lärvux. En faktor är att de flesta
inom målgruppen gör sin grundläggande utbildning i grundsärskolan. En
annan är att målgruppen ofta har andra behov av träning inom tex ADL.
Utbildning blir då ftlrmodligen inte lika viktig. För att kunna göra en mer
fullvärdig analys skulle ett samarbete med socialtjänstens personal vara
nödvändig. Sedan skolinspektionens besök 2015, då det inte fanns någon
elev på den grundläggande nivån, har två elever tillkommit som studerar på
den grundläggande nivån. Sannolikt beror det på den uppsökande
verksamhet som blivit mer regelbunden, och p g a ett ökat samarbete med
Arbete och sysselsättning. Verksamhetens bedömning är att man nu med
befintligt arbetssätt även når personer som kan och vill studera på
grundläggande nivå. Skulle verksamheten fa fler elever krävs dock en
utökning av lÈirarresurser och en översyn av lokalema då de kanske inte är
fullt ut anpassade.

Redovisning av förutsättningar för yrkesutbildning vid sär vux

Möjligheterna att marknadsftjra och kompetens att utbilda i yrkeskurser finns
idag inom ramen für Lärcentrum. Personal som jobbar med målgruppen ser

möjlighet att utbilda i kurser som skulle vara gångbara mot t ex service och
handel, vaktmästeri och lokalvård. Det som saknas idag ar samarbete med
arbetsgivare utifrån behovet av APl-platser i utbildningen och tillgången på
handledare som både har kunskap, tid och intresse. Det finns inte upparbetat
idag och erfarenhetsmässigt är det svårt att få till APl-platser. I framtiden
hade Lärcentum gärna sett att det funnits fasta platser i vår egen kommun för
just Lärvux målgrupp, i andra hand också ftirstås ute hos privata ft)retag.
Målet ar att de som kan arbeta, och de personerna finns även inom Lärvux.
Initialt skulle en inriktning mot mer yrkesutbildning också kräva en
ftirstärkning av en larare till på Lärvux.

För beslut
Kommunstyrelsen

S¡da
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S I Medfinansiering av anläggn¡ngssamordn¡ng Olymp¡a -
Trångfors lP

KS 2018/308

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslar att kommunstyrelsen
beslutar bifalla medfinansiering av proj ektet anläggningssamordning,
Olympia - Trångfors IP med maximalt 4 miljoner kronor. Medel anvisas ur
anslaget ftir markexploatering.

Beskrivning av ärende
Hösten 2017 beslutade kommunstyrelsen att medfinansiera
anläggningssamordning mellan Trångfors IF och Hedens IF enligt nedan:

"Att medfinansiera projektet med maximalt3}o/o av projektets totala
kostnader, dock maximalt 4 mkr. Boden kommuns beslut, fürutsätter att
övriga parter medfinansierar projektet i enlighet med fastställd
finansieringsplan."

Föreningarnahar fätt negativa svar från ett antal medfinansiärer, vilket
innebär att projektet fått begränsas i omfattning. Bedömningen från
projektledaren n att grundsyftet med projektet uppnås trots att kalkylen
ligger på cirka 7,5 mkr. Mot bakgrund av detta ftireslås att Bodens kommun
medfinansierar projektet med 4 mkr, vilket innebär att kommunens
finansieringsgrad i proj ektet ökar väsentligt.

Projektets omfattning och inriktning

Hedens IF och Trångfors IF är två idrottsfüreningar belägna i Boden
kommun söder om Luleå älv. Föreningarna driver och underhåller sina
respektive anläggningar vilket består av ett antal naturgräsplaner i vardera
füreningen samt idrottsgårdar.

I samma område ligger Heden skola (årskurs F -6) vilket också nyttjar
anläggningarna dagtid.

Föreningarna stödjer också integration ftir nytillkomna och ett div 5 lag
bestående av Boden United drivs i HIF regi. Ett antal nyanlända ungdomar
har även börjat delta i füreningarnas verksamhet.

Föreningarna har gemensamt beslutat att fiirsöka samutnyttja en anläggning
(Olympia i Heden) ftir att möjliggöra fortsatt utveckling och reducera
driftskostnader.

Syftet är att HIF och TIF ska utnyttja idrottsanläggningen som huvudarena
für sina respektive A-lag. Till detta tillkommer att ungdomslagen (ca20lag

/ Expedierat Signatur
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från båda ftireningarna) nyttjar anläggningen samt Heden skola som kan
nyttja den under skoltid. (.4,rskurs F-6).

Projektet omfattar en ny konstgräsplan med tillhörande funktioner samt
utbyggnad av befintlig idrottsgård så att båda füreningarna kan nyttja den för
sin respektive administrativa verksamhet samt omklädningsrum.

Projektet är kostnadsberäknat till cirka 12,6 mkr. Projektfinansiering är sökt
hos ; Länsstyrelsen, Boverket, AllmÈinna arvsfonden, Jordbruksverket och
Riksidrottsftirbundet och Bodens kommun. Utgångspunkten ëir att Bodens
kommun bidrar med maximalt3}yo av projektet, dock maximalt 4 mkr.

Utöver det som beskrivs ovan, innebär en gemensam idrottsanläggning
mellan Hedens IF och Trångfors IF att den mark dåir Trångfors IP ligger
möj liggör markexploatering ftir bostadsändamåI.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 10 Bygdemedelsansökan Hedens lF
K520181234

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår i sitt yttrande att
Länsstyrelsen beviljar ansökan om bygdemedel fran Hedens IF.

Beskrivning av ärende
Hedens IF och Trångfors IF är två idrottsftireningar belägna i Bodens
kommun söder om Luleå älv. Föreningarna driver och underhåller sina
respektive anläggningar vilket består av ett antal naturgräsplaner i vardera
füreningen samt idrottsgårdar.

I samma område ligger Hedens skola (årskurs F -6) vilka också nyttjar
anläggningarna dagtid.

Föreningarna är viktiga ftir integrationen i området och ett division 5 lag
bestående av Boden United drivs i HIF regi. Ett antal nyanlåinda ungdomar
har även börjat delta i füreningarnas verksamhet.

Föreningarna har gemensamt beslutat att fürsöka samnyttja en anläggning
(Olympia i Heden) ftir att möjliggöra fortsatt utveckling och reducera
driftskostnader.

Projektets omfattning: syftet är att HIF och TIF ska nyttja
idrottsanläggningen som huvudarena ftir sina respektive A-lag. Till detta
tillkommer att ungdomslagen (ca20lag fran båda ftireningarna) nyttjar
anläggningen samt Heden skola som kan nyttja den under skoltid. (Årskurs
F-6).

Projektet omfattar en ny konstgräsplan med tillhörande funktioner samt
utbyggnad av befintlig idrottsgård så att båda füreningarna kan använda den
für sin respektive administrativa verksamhet samt omklädningsrum.

Bygdemedel kan utgå till investeringar inom:

o Industri och hantverk.

o Turism.

o Service, i fürsta hand ftir verksamheter som innebär ftirbättringar av
den industriella servicen som saknas eller bedöms strategiskt viktig
fìir bygden.

o Kulturella ändamåI.

o Övrigt som bedöms viktigt ftir bygdens utveckling.

K520171402
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Beskrivning av ärendet

Hedens IF han lämnat in en ansökan om bygdemedel till Länsstyrelsen.

För kännedom
Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Beslut
NÈiringslivs- och Arbetsmarknadsutskottet ftireslår att Låinsstyrelsen beviljar
Bodens jaktskytteftirenings ansökan om 437 000 kronor, ftir anläggande av
älgskyttebana.

Sammanfattning
Jägarfürbundet och Jägarnas Riksftirbund i Boden har under många år saknat
en egen Algskyttebana, de har av Försvarsmakten fått tillgång till en bana
vid några tillftillen under soÍtmaren. Det är numer svårt med beaktande på
de miljökrav som ställs på fürsvarsmakten. De har via samverkan fått
tillgang till en tomt som passar ftjr ändamålet. Arbetet åir påbörjat och
avsikten ar aft göra den handikappanpassad så att alla har möjlighet att delta
i skyttet fullt ut. Föreningen Bodens Jaktsk¡teftirening har bildats med syfte
att ordna övningsskytte och tävlingar inom Boden med omnejd.

Projektet omfattar en ny Älgskyttebana med tillhörande funktioner till en
total kostnad av I 280 000 kronor.

Bygdemedel kan utgå till investeringar inom:

o Industri och hantverk

o Turism

o Service, i ftirsta hand ftir verksamheter som innebär ftirbättringar av
den industriella servicen som saknas eller bedöms strategiskt viktig
ftir bygden.

o Kulturella ändamål

. Övrigt som bedöms viktigt ftir bygdens utveckling

Beskrivning av ärendet
Se bifogad ansökan till Lrinsstyrelsen bygdemedel

För kännedom
Kommunledningskontoret
Länsstyrelsen
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S 12 Medfinansiering av "Fånga energ¡n"
KS20t8/294

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att Kommunfullmdktige
beslutar

A t t Bodens kommun medfinansierar projektet "Fånga energin"
med 200 000 kronor per år, 2018 och 2019, totalt 400 000
kronor.

A t t Finansiering sker genom nyttjande av Bygdemedel

Beskrivning av ärende
Nedan ftiljer ett kort utdrag ur projektets syfte, mål och inriktning

Syfte

Projektet syftar till att noffa Sverige ska uppfattas som ett självklart
alternativ ft)r etablering av verksamhet inom batteriindustri eller närliggande
områden.

Efter Fas I ska norra Sverige inneha en tydlig marknadsposition inom något
av områdena:

.Batteriproduktion

.Återvinning

.FoU

.Test

.Vätgas

MåI

Projektet ska vid Fas 1 utgång 2018 uppnått/genomftirt:

.60 ft)retagsbesök nationellt och internationellt

.15 besök av presumtiva etablerare i regionen

.6 tydliga pågående etableringscase inom prioriterade områden

.Norra Sverige ska av omvärlden uppfattas som ett tydligt och attraktivt
alternativ ftir etablering

Projektet kommer att utvåirdera utfallet av aktivitetsindikatorerna. Detta
kommer att anges i läges- och slutrapporter.

S¡da
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Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning

Erfarenheterna och beröringspunkterna med utvecklingen av regionens
datacenteretableringar åir flera och betydande. Projektet kommer att arbeta
under rörliga projektformer vilket Êir avgörande när marknaden är just rörlig
och under ständig ftirändring.

Det betyder att:

.Bygga relationer med marknaden prioriteras framftjr processer och verktyg.

.Fungerande erbj udanden som marknaden efterfrågar prioriteras framftir
omfattande dokumentation och

administration.

.Kundens behov och konstruktiva samarbeten prioriteras framftir direkta
kontraktsfü rhandlingar.

I en ofürutsägbar omvärld måste ftirbättringar/ftirändringar tillkomma under
projektet vilket i sin tur gör

erbjudandet bättre och sannolikheten till en etablering större. Projektet
kommer därftir att bidra till att

fortsätta att utveckla regionens framgångsrika investeringsfrämjande arbete.

Produktutveckling for erbjudanden kommer till exempel att innehålla:

.Logistiklösningar

. Infrastruktur ftir områden/planer och till stånd

.Användningsområden respektive avgränsningar

.Distributionskedjor

.Inventera råvaruleverantörer

.Accessmodell ftir tillverkning

.Innovationsmilj öer och kompetens

Projektet utgår från att marknadens behov avgör hur erbjudandet utformas.
Därftir blir närvaro på marknaden avgörande av vilka producentled och
utbud som måste koordineras till ett attraktivt erbjudande.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det åir viktigt ftir Bodens
kommun att delta i projektet "Fånga energin". Den elintensiva industrin
utgör en viktig del av Bodens tillväxtprogram och fürutsättningarna ftir
Boden all affrahera inlokalisering av füretag inom detta område är mycket
goda. Genom deltagande i projektet finns goda möjligheter till lärande,
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nätverksbyggande och att ytterligare stärka Bodens attraktionskraft som
etableringsort.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida

18(24)

/uM



Sida

1e(24)

Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2018-03-14

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Medfinansiering Gloud berry
K520t81296

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att Kommunfullmäkti ge

beslutar :

A t t Bodens kommun medfinansierar projektet "Cloudberry med
300 000 kronor per år, 2018 och 2019, totalt 600 000 kronor.
Beslutet gäller under ftjrutsättning att projektets övriga
frnansiärer beslutar i enlighet med projektets finansieringsplan.

A t t Finansiering sker genom nyttjande av Bygdemedel

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsftirvaltningens nettokostnader uppgår till 63,6 mkr vilket

Nedan ftiljer ett kort utdrag ur projektets syfte, mål och inriktning

Storskaliga IT-infrastrukturer i datacenter är en av huvuddelarna i ICT-
infrastrukturen runt vår jordglob. Databehandling växer kraftigt på grund av
digitaliseringen, som medftir en stor tillväxt i den energiintensiva
datacenterindustrin. Dessa system är komplexa och involverar mark,
byggnader, vatten, el, kyla, IT-mjukvara och IT-hårdvara. Kompetensen
inom den svenska datacenterindustrin behöver bli starkare och breddas ftir
att ta hand om denna komplexa verksamhet, få ordentlig utväxling på
tillväxten och bidra till minskad energianvändning.

Mot bakgrund av denna utveckling, ftireslår Luleå tekniska universitet
(LTU) i partnerskap med RISE SICS North (SICS) och deltagande
industriparter ett nationellt kompetenscentrum inom energi- och
resurseffektiva datacenter, Cloudberry Datacenters (nedan ftjrkortat
Cloudberry), där visionen är att etablera Sverige som ett globalt kraftcentrum
och nav ftir vÊirldsledande kompetens inom området.

Kompetenscentrumet avser att genomftira ett 1 O-årigt forskningspro gram
med syfte att utftira högkvalitativ forskning inom området gröna och
energieffektiva lösningar ftir datacenter och molnl, främst i form av

doktorandprojekt vid LTU och SICS. Det övergripande målet är att utgöra ett
nav avseende forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering
inom datacenterområdet. Centrumet ska bidra till att fÌirstÈirka och ta fram ny
kunskap samt ftirbättra såväl teknik som användning ytterligare, på ett sätt
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som tir tillämpbart regionalt, nationellt och internationellt. Engagemang från
näringsliv och samhälle garanterar att

forskningen kommer tilt nytta i form av innovationer och nya produkter och

tjänster. Vidare ger kompetenscentrumet konkreta möjligheter till samverkan
mellan industrins FoU-insatser och den forskning som bedrivs vid LTU och

SICS.

Den ftireslagna verksamheten bygger vidare på en satsning som startade

20 1 3 och drar nytta av det breda kontaktnät inom datacenterbranschen som

LTU och SICS skapat sedan dess.

Forskningsprogrammet tar sin utgangspunkt i vår vision och identifierade
utmaningar och är indelat i forskning på energisystemnivån, datacenternivån
o ch mj ukv aru- I datano lnnivån.

Cloudberry består av flera framstående forskare och ledande

datacenteraktörer från olika sektorer. AvnÊimare âr energibolag, leverantörer

och deras underleverantörer till datacenter (t.ex. byggffiretag,
installationsftiretag och IT-ftiretag), datacenteroperatörer, konsulter, forskare

och andra organisationer som kan dra nytta av den kompetens som skapas

hos kompetenscentrumets deltagare.

Vision

Dagens energisystem har sin grund i industrialiseringen. Framtidens
energisystem måste anpassas till de krav som det nya, digitaliserade,
samhället ställer på produktion av IT-tjänster i storskaliga datacenter.

Visionen är därftir att:

o bidra till att minimera energianvåindningen i datacenter genom utveckling
av ny teknik, processer, metoder och strategier ftir ökad effektivitet som en

del i det framtida hållbara samhället,

o bidra till att minska de globala CO2-utsläppen med trjälp av datacenter

som en möjliggörare ftir morgondagens IT-tjänster som bidrar till att

energianvändningen i samhället som helhet minskar,

o ge ett bidrag till effektivare energisystem som helhet genom integrering

och användning av datacenter i dessa, t.ex. genom lastbalansering och

styrning av databearbetning/beräkning till geograhska platser utifrån miljö-
och energieffektivitetsskäl

o minimera de lT-relaterade CO2-utsläppen genom att utveckla teknik som

möjliggör ytterligare, effektivare och flexibel flytt av IT-last och data mellan
olika delar i ett distribuerat nätverk av små till stora datacenter inklusive
slutanvändarenheter.

/ Expedierat

,,,i.|r,4 P



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-14

S¡da

21(24)

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Syfte och framgångsfaktorer

Syftet med füreslaget kompetenscentrum är att i samverkan mellan akademi
och näringsliv vidareutveckla kompetensen inom datacenterområdet ftjr att
via forskning, utveckling, innovation och verifiering via tester och
experiment i en fullskalig prov- och forskningsmiljö möjliggöra
implementering av innovativa och resurseffektiva lösningar.

Kompetensuppbyggnaden inom Cloudbeny leder till en lorstärkning av
befintliga svenska bolag med produkter och tjänster ftir datacenter samt ökad
attraktionskraft ftir att etablera datacenter i Sverige, men också attnya
produkter, tjänster och ftiretag som åir leverantörer till datacenteroperatörer
globalt kommer attväxa fram. Alla dessa delar leder till ökade
exportintäkter. Därutöver kommer ett väl fungerande kompetenscentrum att
attraheraytterligare finansiella resurser och annan forskning till universitetet
och övriga deltagande parter.

Forskningen inom programmet ska vara av hög akademisk kvalitet och
industriell relevans für att understödja utvecklingen inom kunskapsområdet.
Detta gäller såväl kompetenshöjningen via forskarutbildning och annan
vetenskaplig meritering som det industriella behovet av teknisk kompetens
och personal inom området. Programmet ska vara till nytta für energibolag,
leverantörer till datacenter och deras underleverantörer (t.ex.byggftiretag,
installationsfü retag och IT-fü retag), datacenteroperatörer, arkitekter,
konsulter, forskare och andra organisationer som kan dra nytta av den
kompetens som skapas hos kompetenscentrumets deltagare.

På ett övergripande plan ska centrumets verksamhet främst fokusera på
kompetenshöjning i akademin, füretag och offentliga organisationer. Viktiga
framgångsfaktorer für centrumet är således:

o att fungera som en kraftsamlande plattform i Sverige für integrerad
kunskapsutveckling inom energi- och resurseffektiva datacenter. Detta
innebär att svensk FoU stärks och blir kostnadseffektiv,

. att stärka den nationella kompetensen inom akademin ftir att möta den
ökade efterfrågan av kvalificerade forskare inom akademin och de
kunskapsintensiva fü retagen,

o att bedriva världsledande FoU med stor bredd och stort djup ftir att driva
och stödja process-/teknikutveckling med dess spridning och nyttiggörande,

. att vara en stark samarbetspartner ftir internationella aktörer och bidra i
europeiska h globala program ftir att stärka kompetensuppbyggnaden inom
området energi och resurseffektiva datacenter.

Övergripande mål

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Centrumets verksamhet kommer att bidra till en positiv utveckling i linje
med syftet. De övergripande målen ftir programmets forskning är - helt i
linje med visionen - att bidra till att minimera energianvåindningen i
datacenter, minska de globala CO2-utsläppen och ett effektivare
energisystem som helhet.

Utöver bidragen till ftirbättringar inom energisystemet kommer en viktig
effekt av ett kompetenscentrum vara det humankapital med individer som
utbildats inom Cloudberry.

Doktorander (och övriga forskare) kommer att tillägna sig en bättre
industriell fürståelse och bli åinnu mer användbara och anställningsbara für
industrin jämftirt med om projekten drevs utanftjr ramen für ett integrerat
kompetenscentrum.

Inom innovationsområdet kommer tillgang till nya ideer, know-how,
teknologier, tekniskt stöd, test och verifiering, interaktion med andra foretag,
tillgang till utrustning och faciliteter samt anställning av ingenjörer och
doktorer att bidra.

Ekonomiska effekter kommer att kunna ses som tillväxt i ftiretagen i
datacenterbranschen, där tillgång på kunskap och kompetens är avgörande.

Effekter på de akademiska parterna kommer också att kunna ses i utveckling
av utbildningsinnehåll (på alla utbildningsnivåer) samt utveckling av
samverkansformer.

Programmet ger goda möjligheter till uppbyggnad av en kritisk massa av
forskare inom viktiga forskningsområden, investeringar i labbutrustning och
ökad samverkan mellan forskare från olika forskargrupper. Därutöver skapas

bättre fürutsättningar ftir skräddarsydda uppdragsutbildningar ft)r industrin
och involvering av gästftireläsare från industrin i universitetsutbildningar.

För ftiretagen (både bland deltagande parter och andra ftiretag) kommer
effekter som kunskapsuppbyggnad, kompetensutveckling och ftirbättrade
rekryteringsmöjligheter att synas. Öt<a¿ samverkan och utbyte med akademi
och övrig industri samt tillgång till viktig infrastruktur, möjligheter till
avknoppningsftiretag, patent-, produkt-, tj änste-, metod-, proce ss- och
strategiutveckling bidrar också. Dessutom kan utlandsägda bolags
FoUolavdelningari Sverige stärkas.

På samhällsnivå är digitaliseringen en viktig utmaning. Långsiktig
kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning i relation till
digitaliseringen är viktiga effekter, liksom att Cloudberry kan attrahera
personer att komma till Sverige med sin kompetens. Därutöver åir den
kompetens som byggs upp viktig ftir den nödvändiga energi- och
resurseffektivisering som behövs vid omställningen till ett långsiktigt
hållbart samhälle i vid bemärkelse.
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Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det är viktigt ftir Bodens
kommun att delta i projektet "Cloudberry". Boden har under den senaste 5-
årsperioden utvecklats till norra Sveriges mest attraktiva etableringsort ftir
datacenter. För att stärka nåiringslivsutvecklingen och tillväxten i Boden är
det viktigt att jobba med att vidareftirädla det som möjliggörs vid
etableringar av datacenter. Det handlar om att höja kompetensnivån och att
bygga upp tillämpad, ftiretagsnära forskning inom datacenterområdet.
Projektet Cloudbeny ger goda möjligheter für regionen att ståirka
attraktionskraften inom den växande datacenternäringen.

Genom deltagande i projektet finns goda möjligheter till att
kunskapsbyggande, näringslivsutveckling specifikt ftir datacenterbranschen
och generellt ft)r underleverantörer mm, nätverksbyggande och att ytterligare
stärka Bodens attraktionskraft som etableringsort.

Bodens kommuns medfinansiering om 300 000 per år itvàår,räknas i
finansieringsplanen som del av "Industrins insats" i hnansieringsplanen.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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S 14 Medfinansiering Future Eco
KS 2017t603

Förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bifaller ansökan om
medfinansiering från Future Eco North Sweden AB på 500 000 kr ftir en
ftirstudie enligt bilaga 1. Medlen tas från den miljon (bygdemedel) ftir 2018
som Bodens kommun, enligt gällande aktieägaravtal, årligen ska avsätta ftir
medfinansiering av projekt inom Future Eco's verksamhet.

Beslutsunderlag
Future Eco North Sweden AB har till Bodens kommun inkommit med en
ansökan om medfinansiering für en ft)rstudie och ftirprojektering für en
demoanläggning ftir biokol (se bilaga, projektansökan). Harads Arctic Heat,
som är en av delägama i Future Eco, har startat utvecklingen av en ny
pyrolysprocess ftir storskalig framställning av biokol (s k FE-kol). I
ftireliggande ansökan vill man utreda ftjrutsättningama ftir att bygga en
demonstrationsanläggning i Harads ftir produktion av 10-15 kton FE-kol/år.

Enligt befintligt aktieägaravtal lor Future Eco North Sweden AB, ska
Bodens kommun årligen medfinansiera olika projekt med en suÍrma om
maximalt 1 miljon kronor. Den ansökta summan på 500 000 ryms inom den
miljon som avsatts av Bodens kommun fttr 2018.

Bilagor: Projektansökan fürstudie, Future Eco

För genomfìirande
Kommunledningskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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