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Informationer

Följ ande informationer lämnades :

o Förvaltningschefen informerar - AMF Thomas Reinholdt

o Förvaltningschefen informerar - Nåiringsliv Mats Berg

o Uppftiljning tillgänglighet AMF

KS 2018/433

o Rätten till heltid - AMF får av utskottet i uppdrag att lämna in ett yttrande
angående heltider senast den 1 juni

. Uppfttljning bygdemedel Leif Engström
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Riktlinjer - Ersättning för resor och deltagande i

aktiviteter för ungdomar och unga vuxna inom
a rbetsmarknadsförvaltn i n gen

KS 20181507

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftjreslår Kommunstyrelsen att
besluta att anta riktlinjer ftir ersättning flor resor och deltagande i aktiviteter
für ungdomar och unga vuxna inom arbetsmarknadsfürvaltningen.

Beskrivning av ärende
Målgrupper ftir riktlinjen är dels ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret men också elever inom kommunal vuxenutbildning som ej
fyllt20 år och som har sin utbildningsplats utanftir Bodens centralort.

Syfte
Enligt skollagen (29 kap, $9) är en kommun skylig att hålla sig informerad
om vad de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte är inskrivna i
gymnasieskolan gör. Kommunen ska vidare erbjuda dessa unga individuellt
anpassade åtgärder med syfte att återuppta utbildning. För att uppfylla lagen
om kommunens aktivitetsansvar och minska arbetslösheten hos gruppen l6
till och med24 är utgåtr en form av ersättning till dessa så att de har
ekonomiska fürutsättningar att delta, och/eller att ta sig till aktivitet.
Dessutom ger ersättning ftir deltagande i aktivitet en högre motivation att
deltaga och komma ur sin passivitet, och på sikt komma tillbaka till studier
eller arbete.

För den andra målgruppen är syftet att möjliggöra utbildning. Målgruppen
har innan 20 års ålder inte rätt till studiestöd i form av lån från CSN. Om
eleverna hade gått kvar på sin gymnasieskola hade de där haft detta stöd via
Utbi ldningsfü rvaltnin gen.

Område fcir ersättning
Om deltagaren tillhör målgruppen flor det kommunala aktivitetsansvaret och
deltar i aktivitet anordnad av Arbetsmarknadsftirvaltningen utgår
resersättning i form av busskort ñr fria resor till och från aktivitet anordnad
inom det kommunala aktivitetsansvaret, dock med begränsningen inom
fyrkantens kommuner.

Person i aktivitet inom det kommunala aktivitetsansvaret anordnad av
Arbetsmarknadsfü rvaltningen erhåller dagersättning motsvarande 40 l<r I dag
då de på heltid deltar aktivt i aktivitet.
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Deltagare som har en utbildningsplats utanftjr Bodens centralort erhåller fria
resor till och från utbildningsplatsen. I detta omfattas även resor ftir APL,
arbetsplatsffirlagt lärande.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande /
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S 17 Riktlinjer stöd till arbetsintegrerat socialt
företagande
KS 2018/505
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Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ft)reslår Kommunstyrelsen att anta
riktl inj er för arbetsinte grerat so cialt företagande.

Beskrivning av ärendet
Privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. För
Bodens kommun är det viktigt att dessa tre sektorer samverkar och
interagerar med varandra ftir ett lokalt hållbart samhälle.

Kommunen är aktivt drivande ftir att ftirhindra att människor hamnar i
långtidsarbetslöshet och utanftirskap. Genom att bidra till att så många som
möjligt kan vara en integrerad del av arbetslivet med meningsfull
sysselsättning skapas goda ftirutsättningar ft)r ett bra liv.

Arbetsintegrerade sociala ftiretag kan göra det möjligt ftir människor att vara
en del av sin egen och samhällets utveckling utifrån sin egen ft)rmåga samt
vara etf komplement till övriga insatser och arbetsmarknadsåtgärder som
Bodens kommun arbetar med.

Arbetsintegrerade sociala företag 2ir ftiretag som driver näringsverksamhet,
producerar och säljer varor och/eller tjänster, på följande sätt:

Har som övergripande ändamål att integrera människor som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

o Skapa delaktighet ftir medarbetare genom ägande, avtal eller på annat
dokumenterat sätt.

Huvudsakligen återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande
verksamheter.

Ar organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Bodens kommun ska arbeta med att stödja tillkomsten och utvecklingen av
arbetsintegrerade sociala företag med anledning av att:

. Sociala ftiretag kan främja arbete och sysselsättning för människor
som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden och därmed
minska människors utanftirskap i samhället.

o Social ftiretag kan stärka och utveckla människors självkänsla och
förmåga till ett självständigt liv genom att öka egenfürsörjningen.
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o Sociala füretag kan bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda
kompletterande tj åinster och produkter.

o Social ftiretag kan frigöra kreativitet och entreprenörskap hos
måinniskor som annars skulle ha svårt ftir den möjligheten.

För att kunna bedöma nyttan och effekterna av genomfürda kommunala
insatser inom området ska en årlig uppftiljning ske.
Arbetsmarknadsfü rvaltningen ansvarar ftir uppftilj ningen. Rapportering sker
till kommunstyrelsen.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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lntegrationsmedel överstigande 100 000 kronor -
Boden Hockey och ABF
KS 2018/507

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att lämna ärendet utan
yttrande. Arbetsmarknadsfürvaltningen får i uppdrag att undersöka vad en
halvering av de äskade medlen skulle medföra för konsekvenser.

Beskrivning av ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att2 ml<r av Arbetsmarknads-
ft)rvaltningens driftsöverskott 2017 skulle överftiras som tilläggsbudget 201 8

ftir att finansiera integrationsprojekt. Utlysning av möjlighet att ansöka om
bidrag till integrationsprojekt har skett dels genom annonsering dels genom
direktkontakt med tidigare anordnare av integrationsproj ekt.

Tre ansökningar om bidrag har inkommit från BBK Fotboll, ABF Norr samt
Bodens Hockeyftirening. BBK Fotboll fick i april genom ordftirandebeslut
bifall på ansökan om bidrag med 453 kr till integrationsprojektet Boden
öppet ftir alla.

Under 2016-2017 har Arbetsmarknadsftirvaltningen med stöd av tillftilliga
flyktingstödet beviljat bidrag till cirka 20 integrationsprojekt med en bredd
av aktörer inom civilsamhället. Att det 2018 inkommit frirre ansökningar om
bidrag kan ñrklaras av det skett nedläggning av asylboenden utanftir
centralorten där fanns flera aktiva föreningar med integrationsprojekt samt
att vissa füreningar 2018 ansökt och via Länsstyrelsen beviljats bidrag till
integrationsprojekt.

Arbetsmarknadsförvaltningens ursprungliga förslag till beslut
l. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ft)reslår Kommunstyrelsen

att bifalla Bodens Hockeys ansökan om bidrag med 495 tkr till
integrationsproj ektet 5 00 nya skridskoåkare.

2. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen
att bifalla ABF:s ansökan bidrag om 500 tkr ñr integrationsprojektet
Odling i livsmedel.

3. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår Kommunstyrelsen
att besluta om att rekvisition och redovisning av kostnader für
integrationsproj ekt ska vara s lutredovi s ade 20 | 8 - | 2 -3 I .
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För beslut
Kommunstyrelsen
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S 19 Medfinansiering av Sunderby Folkhögskola
KS 2018/440

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beviljar medfinansiering med
200 000 kronor till den redan utftirda satsningen på Boden Business Park.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 inköptes och frirdigställdes utbildningslokaler och
utrustning inköptes ftir utbildningen. Utbildningsperiod är hösten 2017 tom
våren 2018. Utbildningen Gamemaker attraherar talangfulla sökanden från
hela landet. Studentema erbjudas en bostadsgaranti i studentboende som är
avsatta for dem som går utbildningen. Arbete har länge pågått für att
säkerställa möjligheten till bostadsgaranti für att kunna locka talanger till
utbildningen från hela landet. Att filialen ligger mitt i ett spåinnande kluster
av kreativa näringar vid Bodens Business Park gör det extra attraktivt.

Huvudmannen ansökte om bygdemedel från Länsstyrelsen med 200 000
kronor, men skickade in ansökan efter det att investeringarna redan
påbörjats, på grund av detta sa Låinsstyrelsen nej. Investeringen är totalt
677 929 kronor egen finansiering îir 477 929 kronor.

För kännedom
Sunderby folkhögskola
Kommunledningskontoret
Ekonomikontoret
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Servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn - förlängning
av avtal
KS 20181495

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet füreslår kommunstyrelsen att:

o Besluta att ft)rlänga av avtalen till de båda ekonomiska foreningarnas
servicepunkter EDEK och RÄ.EK.

o Avtalstidenblir 2018-08-01 - 2021-07-31.

o Kostnaden blir till668.127 l<r I är / servicepunkt. (prisindex
upprákning)

Beskrivning av ärendet
Halvtidsutvärdering av de lokala servicepunkterna gjordes maj månad 2016
och beslut togs i Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet $59 / 2016 om
hur den fortsatta utvecklingen skulle se ut. Satsningen på de lokala
servicepunkterna fortsätter enligt tidigare fattat beslut. Kostnaden 20170801-
20180731 har varit 642 0001<rlår och servicepunkt.

För beslut
kommunstyrelsen
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Yttrande över komplettering till ansökan om
bygdemedel från Krokfors broförening
KS 2018/57

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår i sitt ¡trande att
Länsstyrel sen bifaller ansökan från Krokfors brofü rening.

Beskrivning av ärende
Krokfors broförening har kompletterat ansökan så att den uppfyller de krav
som finns ftir att kunna bevilja bygdemedel.

Bygdemedel kan utgå till investeringar inom: Industri och hantverk , Turism
Kulturella ¿indamåI.

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

För information
Kommunledningskontoret
Länsstyrelsen
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Ansökan om medfinansiering - musikvideoproduktion i

Norrbotten
KS 2018/510

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ft)reslår att kommunstyrelsen
beslutar att bevilja BD Pop medfinansiering på totalt 600 000 kr ft)r perioden
2018-2020, för projektet Musikproduktion i Norrbotten. Beslutet gäller
under forutsättning att övrig medfinansiering beviljas i enlighet med
proj ektbudget och ansökan.

Beskrivning av ärendet
BD och Filmpool Nord har inkommit med en ansökan om medfinansiering
ftir projektet Musikproduktion i Norrbotten (ansökan bifogas som bilaga).
De ansöker om 200 tl<rlär från Bodens kommun für åren 2018-2020, dvs
totalt 600 tkr. Total projektbudget är pä3,6 mkr och övriga finansiärer är
Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska Företagarfonden samt
Luleå kommun.

Projektet är initierat av Filmpool Nord, BD Pop och Bodens Utveckling
gemensamt. Projektet syftar till att skapa nya strukturer och sysselsättning i
en ny del av sektorn KKN - kulturella och kreativanâringar, samtidigt som
man fürbättrar ftirutsättningarna für musik- och filmindustrin i hela regionen.
Syftet ar att:

o Etablera ett regionalt centrum für musikvideoproduktion vid Boden
Business Park i anslutning till Studio Nord (Filmpool Nords studio)

o Ta tillvara på de regionala bolagen Filmpool Nord och BD Pop där
man i en gemensam resurs kommer stärka kulturella och kreativa
näringar i regionen.

o Etablera kommersiellt hållbara modeller ftir Norrbottniska artister
och filmaktörer att nå ut på nya marknader

o Ta fram nya affürsmodeller ftir filmftiretag & musikvideoproducenter

o Skapa en innovativ arena och växthus ft)r de ingående branscherna

o Skapa samverkan med angränsade näringar t e x spelindustrin

Projektet är en del av en sammanhållen, långsiktig och strategisk satsning på
såväl regional som lokal nivå, riktad mot de kulturella och kreativa
näringama.

Sida

13(15)

s22

Utdragsbestyrkande / Expedierat

tr



Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-30

Sida

14(15)

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

De kulturella, kreativa och digitala näringarna är ett av fem utpekade
tillväxtområden i Bodens kommuns tillväxtprogram, och projektet
harmoniserar väl med prioriteringar inom tillväxtprogrammet och den
satsning på dessa näringar och verksamheter som ftir närvarande pågår vid
Boden Business Park.

För beslut
Kommunstyrelsen

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat
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Medfinansiering utveckling i Unbyn
K520161498

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att bevilja medfinansiering till Unbyns byamän ftir projektet
Ångbåtsbrygga "Granden". Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
ftjreslår vidare att medfinansieringen tas från bygdemedel för Bodens
kommun totalt 600 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Unbyns byamän ansöker om projektstöd inom landsbygdsprogrammet für ett
projekt på totalt 3 359 000 kronor till anläggning av ångbåtsbrygga ,

småbåtsbrygga upprensning av Lillån. Brob¡en och nya grillplatser
etablering av gangstigar llandgängar. Unbyns byamän har ansökt om stöd
från Jordbruksverket pä2 400 000 kronor. Jordbruksverkets krav på denna
typ av projektstöd är att Bodens kommun medfinansierar 25Yo av det ansökta
beloppet på 3 000 000 kronor. Medfinansiering från Bodens kommun uppgår
till således till 600 000 kronor. Ytterligare medfinansiering utgörs av 359
000 kronor i egen insats från Unbyns byamän, vilket motsvarar de 10olo som
landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket) kräver som egen finansiering för
denna typ av projektstöd.

Unbyn ligger mellan Boden och Luleå och har de senaste åren blivit attraktiv
för inflyttning, och Bodens kommun har definierat byn som en viktig nod
utanför tätorten. I Översiktsplan2}25 pekas Unbyn ut som en s k sekundär
kärna och ligger även inom det som definieras som primärt
utvecklingsområde ft r bebyggelse. Satsningen och proj ektet harmoniserar
även med prioriteringar i Tillväxtprogrammet20lT-2020 samt i det
kompletterande programmet ftir landsbygdsutveckling.

Unbyn stärker attraktionskraften både turistiskt och genom infl¡tning när
denna utveckling sker på ekonomiska premisser som de ställer för en
finansiering.

Beskrivning av ärendet
Se bifogad ansökan till Jordbruksverket

För beslut
Kommunstyrelsen
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