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lnformationer

Följande informationer lämnades :

o Förvaltningschefen informerar * Näringsliv

o Förvaltningschefen informerar - AMF

o AMF - Jobbspår

o InformationLåircentrum
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Mats Berg

Thomas Reinholdt
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

Verksamhetsberättelse 2017 och internkontroll för
Arbets m a rknadsförva ltn i n ge n

KS 2018/65

Nä ri n gsl ivs- och arbetsma rknadsutskottets förs lag
1 . Verksamhetsberättelse med uppftilj ning av internkontrollplan skickas

till kommunfullmäktige ftir godkännande.

2. Kommunfullmfütige ftireslås besluta att överfüra 1 360 tusen kronor
av Arbetsmarknadsftirvaltningen överskott 20 1 7 som tilläggsbudget
20 I I ftir att fi nansiera yrkesvuxenutbildningar.

3. KommunfullmÊiktiga ftireslås besluta att ytterligare 2 miljoner kronor
av det redovisade överskottet 2017, återft)rs till
Arbetsmarknadsfürvaltningen som en tilläggsbudget ftir att finansiera
integrationsproj ekt fttr 20 1 8.

Beskrivning av ärende
Arbetsmarknadsfü rvaltningens nettokostnader uppgår till 63,6 mkr vilket
innebär att verksamheten redovisar överskott om 7,0 mkr.

Överskottet beror i huvudsak på mer intåikter än budgeterat. Schablonbidrag
via Migrationsverket ftir nyanlända med uppehållstillstånd åir ca 4,5 mkr
högre än budgeterat, och stadsbidrag via Skolverket für yrkesutbildningar är
ca 1,4 mkr högre åin budgeterat. Utöver mer intåikter än budgeterat beror
överskottet på tre vakanta tjänster som ej tillsatts under året, tjänstema har
awecklats inftir 2018.

Internkontroll har genomftirts i enlighet med fastställd internkontrollplan.
Uppftiljningen visade på vissa ftirbättringsområden vad gäller
externfinansierade projekt överstigande 0,5 mkr. Två ftirbattringsåtgÈirder
vidtas med anledning av internkontrollen. Den ena åtgärden är upprättande
av rutiner ftir att kontinuerligt ftilja upp att medfinansieringsvillkor uppfylls,
den andra åtgärden är att beslut om att upprätta individuella
utvecklingsplaner für personer som deltar i projektet jobbsteget fullgörs ftir
att möjliggöra att deltagarna får rätt stöd och insatser ftir att öka den egna
anställningsbarheten

Vid utskottets sammanträde yrkade Inge Andersson på en ny beslutpunkt,
punkten 3, om tilläggsbudget ftir integrationsprojekt.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott

S 3 Riktlinjer IOP

KS 2018/140

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Anta ftirslag till kommunövergripande riktlinjer ftir upprättande av
IOP överenskommelse

2. Uppdra till Arbetsmarknadsfürvaltningen attvara rådgivande inom
IOP området till övriga förvaltningar inom kommunen.

3. Uppdra till upphandlingsenheten att ha övergripande ansvar ftir att
innan tecknade av IOP göra avstämning att gränsen für
direktupphandling inte överskrids samt att sfüerställa att tecknade av
IOP inte utgör hinder med anledning av befintliga avtal.

Beskrivning av ärendet
Samverkan mellan offentliga aktörer och idébuma aktörer sker i regel
antingen genom traditionellt ftireningsbidrag eller via upphandling av
tjåinster.

IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap är en ny alternativ modell ftir
samverkan som baseras på ett partnerskap mellan en eller flera idéburna
organisationer och den offentliga sektorn.

En överenskommelse om IOP kan sägas ligga mitt emellan traditionellt
ft)reningsbidrag och upphandling, där medverkande IOP - parter är med och
finansierar insatsen ekonomiskt eller via andra insatser såsom ideellt arbete.
Utöver vilka resurser som avsätts innehåller överenskommelse åtaganden ftir
respektive part samt vilken värdegrund som ska ligga till grund ftir
åtagandena.

För kommuner och annan offentlig verksamhet innebär upprättande av IOP-
överenskommelser en utökad möjlighet att nyttja lokala krafter ftjr att bidra
till lokal utveckling och delaktighet i samhället.

Bodens kommuns Arbetsmarknadsftjrvaltning deltar sedan 2017 som en av
16 aktörer i ett nätverk lett av Sveriges Kommuner och Landsting ftir att
utveckla IOP och andra lokalt anpassade samverkansmodeller. Nätverket
syftar till att utgöra en mötesplats ftlr erfarenhetsutbyte och låirande om hur
IOP och andra kompletterande samverkanslösningar kan utformas
tillsammans med aktörer i civilsamhället.
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IoP och andra kompletterande samverkanslösningar kan utformas
tillsammans med aktörer i civilsamhället.

En överenskommelse om IoP har november 2017 tecknats med SKp avd
220 gällande mottagning av flyktingar som anvisas till Boden ftjr
bosättning. De tjÈinster som överenskommelsen omfattar är praktiska hjälp
som den enskilde behöver i direkt anslutning till ankomsten till Boden,
exempelvis transporter till boende och skola och ombesörja att det finns
livsmedel på plats i boendet ftir att klara ftirsta dagarna.

IoP kan ge kommunens ftirvaltningar möjlighet att tillsammans med
civilsamhället hitta nya framtida lösningar ftir samhällstjänster som tillftir ett
mervärde für kommunmedborgare och lokalsamhälle.

Gränsvärden d irektupphand ling

En central frägabetraffande IOP-överenskommelsen är om
överenskommelsen/avtalet inneb¿ir en upphandling eller en finansiering.
I EU. s nya direktiv om offentlig upphandling med beteckningen
20l4l24lVu görs en skillnad mellan upphandling och
hnansiering/bidragsgivning. Denna gråinsdragning är också avgörande fü r
LOU:s tillämplighet.

För att det ska vara en fråga om upphandling måste de upphandlande
myndigheten anskaffa något. I nyss nämnda bestämmelse beskrivs eller
definieras begreppet anskaffning så att den upphandlande myndigheten /
kommunen "ffir tillgång till ftirdelama" av varor, tjänster eller
byggentreprenader. Anskaffning / upphandling avser alltså framftjrallt
nyttigheter som är avsedda für kommunens egen interna konsumtion eller
något som levereras på kommunens beställning.

Direktupphandlingsgräns och beräkning av kontraktsvärdet

Av 2kap.23 g lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (Lou) framgår
att en direktupphandling är ett ftirfarande utan krav på anbud i viss form.

Direktupphandling enligt Lou får användas om kontraktets värde uppgar till
högst 28 procent av tröskelvärdet.

För att en direktupphandling till frljd av lågt värde ska vara tillåten krävs det
att samordning inom kommunen fiir att säkerställa att beloppsgränsen ftir
direktupphandling av samma slag inom kommunen inte överskrids.
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Förslag på kriterier som ska vara uppfyllda ftir att överenskommelse om
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

För att ett IOP- överenskommelse ska vara möjligt ska ett antal kriterier vara
uppfyllda:

1. Initiativet till IoP bör komma från idéburna sektorn, detta ftir att
avtalet inte ska vara en beställning från kommunen.

2. Den verksamhet som avses ska bidra till samhällsnytta - Iop
samverkan ska bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar.

3. samverkansområdet fär inte konkurrera med annan likartad
verksamhet på befintlig marknad.

4. Båda parter ska vara med och finansiera verksamheten, genom
pengff eller andra insatser exempelvis i form av tid. Detta ftir att
säkerställa att det inte handlar om köp av tjänst som ska ske på den
öppna marknaden.

5. Verksamheten ska inte detaljregleras av kommunen utan
samverkansparten är en självständig aktör.

6. Samverkansparten ska vara en icke vinstdrivande aktrlr.

7. om ersättningen överstiger beloppsgränsen ftjr direktupphandling ska
risken für överprövning särskilt beaktas

8. Innan IoP-överersenkommelse tecknas ska avstämning göras med
upphandlingsenheten som stikerställer att inga hinder ftireligger.

IoP-partnerskapet ingås genom att parterna kommer överens om vilken
verksamhet som ska bedrivas av den idéburna organisationen, vilka mål
samarbetet har och vilka insatser respektive part bidrar med, i form av
pengar och andra medel. Hur länge avtalet gäller och hur det ftiljs upp
ska ingå. Avtalet ska undertecknas av behörig ftireträdare ftir respektive
part.

För beslut
Kommunstyrelsen

Signatur
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S 4 Bygdemedelsansökan Krokforsbroförening

KS 2018/57

Beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar i siu yttrande ftireslå att
avslå ansökan om bygdemedel ftir att bygga en bro.

Beslutsunderlag
Ansökan avser byte av en bro i Krokfors brofürening, Ansökan faller er ej
inom våra kriterier ftir bygdemedelsfinansiering.

Bygdemedel kan utgå till investeringar inom:
o fndustri och hantverk

r furism
o l(ulturella ändamål

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

För kännedom
Kommunledningskontoret,
Länsstyrelsen
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Beskrivning av ärendet
Havremagasinet har potential utvecklas mot att bli en internationell
mangkulturell mötesplats som skapar integration via kultur exempelvis
matlagning, musik, dans, körsång och evenemang så som
snöskulpturfestival, tårtkalas, utställningar, workshops etc

Intresset är stort och många länder finns representerade hos deltagarna.
Planering pågår inftjr verksamhetsåret 2019, exempel på evenem angär :

öppen scen med musik, poesi spoken words av folket ftir folket,
gr?insöverskridande work shops diskussions grupper, musikfesival mm
viktigt är att nâ "ursvenskar" och få dessa engagerade i verksamheten ftir att
fürståelse och utbyte ska fungera fullt ut.

Projektet har hittills Ëtt ett utfall över fürväntan och visat på vilka
möjligheter Boden har attutvecklas som en mångkulturell kommun.

Återrapportering sker till Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet vid det
sista utskottsmötet infür sommaren den 30 maj 201g.

För genomfürande
Kommunledningskontoret

KS 2018/138

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att ftirlänga proj ektet
Boden Inter Great, och tilldela integrationsmedel på 300 000:- kronor under
20 1 8. Finansiering sker via kommunledningsftirvaltningens
integrationsmedel.
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