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Sammanträdesdatum
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Arbetslivsnämnden
Plats och tid

Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 24 februari 2016 kl 08:00-16.20
Ajournering kl.14.50-15.05, 15.20-15.40

Beslutande

Ledamöter

Anders Byquist (S), Ordförande
Anders Bergqvist (V), 1:e vice ordförande
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Anita Adolfsson (S)
Fredrik Bäckström (S)
Ingemar Ljunggren (M)
Stefan Backlund (M)
Joakim Drejare (MP)
Gunnar Visén (S) ers för Brita Semb (S)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Petra Norberg, tf förvaltningeschef
Lise-Lott Mineur, sekreterare
Issam Sassi, arbetsmarknadschef
Sara Marklund, vuxenutbildnignschef
Mari Persson, kvalitetssamordnare
Jenny Alf Dahlin, lärarförbundet
Mats Gradin, Jusek

Bill Lindgreen (M)
Lotten Widmark (S)
Jesper Häggström (M)
Anette Lindström (V)

kl.08.00-11.45
kl.09.15-11.45
kl.09.15-11.45
kl.08.00-11.00
kl.09.00-11.45

Justerare

Christina Lindberg

Justeringens plats och tid

Arbetslivsförvaltningen fredag 26 februari kl. 11.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lise-Lott Mineur

Ordförande
Anders Byquist
Justerare
Christina Lindberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2016-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Arbetslivsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-03-21

§§ 15-37

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(42)

Sammanträdesdatum

2016-02-24
Arbetslivsnämnden

Lise-Lott Mineur

Ärendelista
§ 15

Dnr 1478

Val av ledamot att justera protokoll ..................................................................... 4
§ 16

Dnr 1475

Godkännande av dagordning .............................................................................. 5
§ 17

Dnr 1479

Föregående protokoll .......................................................................................... 6
§ 18

Dnr 2016-000002 002

Uppdragsbeslut 2016 .......................................................................................... 7
§ 19

Dnr 2016-000003 041

Budgetuppföljning januari 2016 ........................................................................... 8
§ 20

Dnr 2016-000031 041

Äskande om medel för hantering av flyktingsituationen ....................................... 9
§ 21

Dnr 2016-000032 041

Äskande om överföring av överskott och investeringsmedel ............................. 12
§ 22

Dnr 2015-000057 107

Maskinhallen - återrapportering och förslag till strategi...................................... 15
§ 23

Dnr 2016-000036 643

Nya utbildningar inom Yrkeshögskolan, YH ...................................................... 18
§ 24

Dnr 2015-000212 616

Fastställande av ersättningsnivå SFI 2016 ........................................................ 20
§ 25

Dnr 2016-000034 610

Förslag samordna SFI och samhällsorientering ................................................ 23
§ 26

Dnr 2016-000045 027

Upphandling kompletterande kurser.................................................................. 27
§ 27

Dnr 2016-000023 026

Behov av anställning och insatser för utsatta grupper på
arbetsmarknaden .............................................................................................. 29
§ 28

Dnr 2016-000004 133

Lägesrapport människor på flykt februari 2016.................................................. 31
§ 29

Dnr 2016-000035 040

Sammanställning intäkter och avtal ................................................................... 33
§ 30

Dnr 2016-000010 133

Lägesrapport etablering asylboendet februari 2016 .......................................... 34
§ 31

Dnr 2016-000047 001

Utredning av arbetslivsförvaltningens organisation ........................................... 36
§ 32

Dnr 2016-000030 002

Attestantförteckning 2016 ................................................................................. 37
§ 33

Dnr 2016-000037 026

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2016............................................................ 38
§ 34

Justerandes sign

Dnr 2016-000040 017

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(42)

Sammanträdesdatum

2016-02-24
Arbetslivsnämnden

Språkstöd i arbetet - Projektansökan Europeiska Socialfonden, ESF................ 39
§ 35

Dnr 2337

Ärenden för kännedom...................................................................................... 40
§ 36

Dnr 2501

Delegationsbeslut enligt förteckning .................................................................. 41
§ 37

Dnr 2338

Rapporter med flera informationsärenden ......................................................... 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-24
Arbetslivsnämnden

§ 15

Dnr 1478

Val av ledamot att justera protokoll
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att utse Christina Lindberg (C) till justerare,
att protokollet justeras fredag 26 februari kl. 11.00.
______
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§ 16

Dnr 1475

Godkännande av dagordning
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
______
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§ 17

Dnr 1479

Föregående protokoll
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga protokollet från 2016-01-27 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Arbetslivsnämnden protokoll från 2016-01-27.
______
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§ 18

Dnr 2016-000002 002

Uppdragsbeslut 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga uppdragsbesluten till handlingarna efter justering till lägesrapport
etablering asylboende samt slutdatum till 2016-12-31.
Bakgrund
Arbetslivsförvaltingen redovisar ej avslutade uppdrag och projekt till
Arbetslivsnämnden varje månad på en särskild lista.
På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden
för slutdatum ändras.
Beslutsunderlag
Uppdragslistan till och med 2016-02-24.
______
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§ 19

Dnr 2016-000003 041

Budgetuppföljning januari 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga informationen om budgetuppföljning januari 2016 till
handlingarna.
Bakgrund
Under årets första månader har den verksamhet som bedrivs under
Arbetslivsnämnden varit mer omfattande än planerat i årets budget som
beslutades under 2015. Framför allt är andelen BEA anställda högre än
budgeterat och i jämförelse med 2015 motsvarande period.
Skillnaden mellan de ekonomiska resurserna och de kostnader som hör till
denna period är utfallet, vilket per sista februari visar ett underskott om 1,8
miljoner kronor.
Arbetslivsnämndens resultat vid årets slut beräknas bli ett nollresultat utifrån
fattade beslut om extra tillförda medel och genom ett aktivt arbete för att nå
mer extern finansiering.
Prognoserna inom Arbete & Integration och Vuxenutbildning bedöms
fortfarande vara osäkra då det till stor del baseras på externa intäkter och
bidrag som snabbt kan komma att ändras under året.
______
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§ 20

Dnr 2016-000031 041

Äskande om medel för hantering av flyktingsituationen
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att från kommunstyrelsen äska 9,79 mnkr från § 261 ”Tillfälligt stöd för
hantering av flyktingssituationen” för att skapa förutsättningar att erbjuda 70
nyanlända anställning,
att från kommunstyrelsen äska 500 tkr för att utöka samhällsorientering i
syfte att bidra till ökad förståelse för det svenska samhället och tidigare
integration i samhället,
att från kommunstyrelsen äska 1 mnkr för utökning av yrkesutbildningar i
reguljär form för att skapa förutsättningar till snabbare insteg på
arbetsmarknaden för nyanlända, samt
att paragrafen ska anses omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-21 att under 2016 tillgängliggöra 20,7
mnkr av de särskilda medel riksdagen tilldelat Härnösands kommun för
flyktingrelaterade insatser. Enligt beslut om direktiv fördelas 15 mnkr till
nämnderna och kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens sammaträde i mars
2016. Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelningen utifrån de önskemål
som skriftligen inkommit från respektive nämnd och som sammanställts av
kommundirektörens ledningsgrupp.
Arbetslösheten utrikes födda – utvecklingen i Härnösand
Arbetslösheten bland utrikes födda vuxna i Härnösand var i november 49, 4
procent att jämföra med riket 22,1 procent. Det gör det fanns totalt 753
utrikes födda 16-64 år som var öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd i Härnösand i slutet av 2015.
För att minska den negativa utvecklingen av arbetslösheten i Härnösand har
förvaltningen bland annat erbjudit nyanlända och långtidsarbetslösa
utbildning, praktik, anställning och arbetsträning. Under 2015 har 1 200
personer tagit del av olika insatser för att öka sin anställningsbarhet.
Långtidsarbetslösa har fått möjlighet till arbetsträning och rehabilitering.
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Arbetsförmedlingens prognos för åren 2016 och 2017
Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Gapet mellan
arbetsgivarens kompetenskrav och kompetensen bland de arbetslösa ökar,
vilket leder till ökade matchningssvårigheter.
Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft. Det gör att den offentliga
tjänstesektor och vissa branscher inom det privata näringslivet har svårt att
expandera sina verksamheter.
Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer att minska
stadigt i grupper som har en starkare ställning på arbetsmarknaden. Inrikes
födda 25-64 år har särskilt låg arbetslöshet. Däremot kommer utsatta grupper
med svagare ställning på arbetsmarknaden att få svårare att hitta arbete. Det
kommer även att ske en kraftig ökning av antalet nyanlända som skriver in
sig på Arbetsförmedlingen.
Förvaltningen önskar rikta arbetsmarknadsåtgärder till gruppen nyanlända
genom att utveckla befintliga arenor och skapa nya arenor för att erbjuda 70
årsarbetare inom gruppen nyanlända anställning med start 2016 och med
anställningstid om 12 månader.
Kostnad för utökning av antalet anställningar
Lönekostnad: 18 500 kr/månad x 1,4 (sociala avgifter) = 25 900 kr/ månad
Statligt lönestöd 55 procent: 14 245 kr/månad
Nettokostnad 45 procent: 11 655 kr/månad
Om 70 årsbetare anställs utifrån beräkningen ovan uppgår kommunens
kostnad under en 12 månaders period till 9,79 mnkr.
Utbildningsinsatser
Förvaltningen vill utöka befintliga yrkesutbildningar i egen regi och i
reguljär form, med kurser riktade mot barnskötare, hotell och restaurang och
inom handel.
Vuxenutbildningen erbjuder idag yrkesutbildningar i egen regi och genom
avtal med externa utbildare. Yrkesutbildningar attraherar flera utrikesfödda
sökanden främst inom Vård och omsorgsutbildningen som vi erbjuder i egen
regi. Förvaltningen önskar bredda utbudet av yrkesutbildningar i egen regi
inom SFI och gymnasieutbildningar då nyanlända inte i samma utsträckning
som inrikes födda studerar i distansform. Forskning inom distansstudier och
målgrupper visar att formen passar bäst för kvinnor i ålder från 30 år och
uppåt.
Yrkesutbildning i reguljär form erbjuder nyanlända individuell anpassning
och uppföljning samt utökad stöttning i yrkessvenska, vilket ger goda
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förutsättningar för nyanlända att lyckas med sina studier. Möjligheten till
specialpedagogiskt stöd är stor i reguljär utbildning.
Effekten av en sådan satsning om 1 miljon kronor blir 40 nya platser på
gymnasienivå. Inom SFI integreras yrkesinriktningarna i SFI, varför andelen
elever i yrkesinriktning är svår att kvantifiera.
Samhällsorientering
Förvaltningen avser att utöka samhällsorientering för nyanlända i omfattning
från 80 timmar till 120 timmar och koppla samman SFI med
samhällsorienteringen till en heltidsaktivitet i början av nyanländas
etablering.
Syfte:


Öka antalet deltagare i samhällsorienteringen.



Ökat fokus på hälsa, jämställdhet och arbetsliv för att därmed öka för
förståelsen för alla delar i det svenska samhället och därigenom en
förbättrad integration.



Koppla samman samhällsorientering med den första tiden i SFI vilket
ger eleverna en heltidsaktivitet som bedöms ge pedagogiska vinster.
Genom att använda samma studiematerial i båda aktiviteterna och
undervisning i modersmål och i svenska bör innebära en språklig
utveckling och en ökad innehållsmässig förståelse.



Erbjuda tidig samhällsorientering vilket bör öka möjligheten till
snabbare integration och förståelse för det svenska samhället.



Förkortad studietid i SFI

Förvaltningens uppskattning är att det behövs 4-5 kommunikatörer för
uppdraget. Ett uppskattat lokalbehov är ytterligare 4 klassrum samt något
enstaka grupprum. Den utökade verksamheten innebär kostnadsökningar
både för personal och för lokaler. En uppskattning av kostnaderna för
utökade lokaler och personal är cirka 1 mnkr per helår.
Kostnad för utökning av utbildning
Yrkesutbildning gymnasial nivå 2,0 tjänster, möjlighet till 40 platser, ht 16 =
1 mkr
Utökad verksamhet samhällsorientering bestående av anställning av 4-5
samhällskommunikatörer och utökade lokalkostnader, ht 16 = 0,5 mnkr.
______
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§ 21

Dnr 2016-000032 041

Äskande om överföring av överskott och
investeringsmedel
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att Arbetslivsnämndens överskott om 2,5 mnkr för 2015 överförs till 2016
insatser för att minska andelen arbetslösa i utsatta grupper i Härnösand, samt
att outnyttjade investeringsmedel för 2015 om 200 tkr överförs till 2016 för
investeringar i Maskinhallen.

Bakgrund
Verksamhetsområdet för Arbete och Integration bidrog till nämndens resultat
2015 med en miljon kronor. Nettokostnaden om 14,7 mnkr innebär att
kommunala skattemedel stod för endast en femtedel av finansieringen 2015.
De faktiska intäkterna och bidragen om 55,8 mnkr är en dubblering i relation
till budget 2015. Ökningen av intäkterna bestod framför allt av ökningar av
bidrag från Migrationsverket för flyktingmottagning, serviceuppdrag,
tolkuppdrag, samt arbetsmarknadspolitiska stöd från Arbetsförmedlingen.
Den höga nivån av extern finansiering ställde höga krav på verksamheternas
anpassning till behovet av stöd till sysselsättning, integration samt
flyktingmottagning.
Arbetsförmedlingens prognos för kommande år visar att det kommer ske en
ökad matchningsproblematik inom utsatta grupper. Det rör personer med
högst förgymnasial utbildning, en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, åldersspann 55-64 år och/eller är utomeuropiskt född.
Arbete och Integration tillhandahåller arbetsuppgifter utanför den ordinarie
arbetsmarknaden skapade för personer inom utsatta grupper. Arbetstempo
och svårighetsgrad anpassas efter individen och det krävs ofta betydande
handledning.
Under 2015 uppskattades 65 procent av de arbetslösa tillhöra denna grupp
men inför 2016 beräknar Arbetsförmedlingen att det gäller 75 procent. Få
alternativ finns på arbetsmarknaden och därför föreslår Arbete och
Integration att 2015 års budgetöverskott om 2,5 mnkr tillförs 2,3 mnkr
verksamheten för att säkra långsiktiga beredskapsanställningar för utsatta
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grupper. Förvaltningens bedömning är att behovet av att förlänga de
anställningar som redan är gjorda, är stora för att arbetslösa i utsatta grupper.
Förutsättningar 2016
Förvaltningens budget för 2016 ger utrymme för cirka 55 årsanställda. I
januari uppgår antalet årsanställda i olika sysselsättningsformer till 102
årsanställda.
Skillnaden mellan budgetförutsättningar och behovet av
arbetsmarknadsåtgärder till personer inom utsatta grupper är stor, vilket
avspeglas i utfallet i januari för arbetsmarknadsåtgärder där förvaltningen
har ett underskott om 900 tusen kronor. En överföring av överskottet från
2015 skulle bidra till att minska underskottet och ge förutsättningar att
förlänga några anställningar utifrån individernas behov av en mer långsiktig
anställning, och en utökning skulle samtidigt ge möjlighet att göra ytterligare
anställningar vilket i sig ger extern finansiering som i sin tur kan användas
till ytterligare anställningar.
Investeringar 2015
För att utveckla den energitekniska arenan som stöd i den praktiska
undervisningen har investeringar gjorts i Maskinhallen under 2015. Utökad
verksamhet innebar investeringar i möbler i samband med att lokaler
behöver anpassas utifrån nya behov. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv
uppdaterades Resursgruppens fordonspark till mer miljövänliga alternativ.
Kvarstående investeringsmedel om 200 tkr önskas överförda till 2016 års
investeringsram då dessa medel skulle användas för att investera och anpassa
Maskinhallen mot de utbildningar som Yrkeshögskolan fick beviljade för
2016, och då särskilt utbildningen Fastighetsingenjör.

Investeringar
(mnkr)

Justerandes sign

Investering 2014

Investering
2015

Årsbudget 2015

Utveckling Maskinhall

0,6

0,3

1,0

Offgrid-system
Maskinhallen

0,0

0,1

0,0

Möbler ALF

0,3

0,4

0,0

Skrivare, ALF

0,1

0,0

0,0

Lärvux möbler

0,1

0,0

0,0

Traktor ALF

0,4

0,0

0,0
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Investeringar
(mnkr)
Summa

Investering 2014

Investering
2015

1,5

0,8

______
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§ 22

Dnr 2015-000057 107

Maskinhallen - återrapportering och förslag till strategi
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att i handlingsplan stryka punkten medverka i ”Samverkansprojekt mellan
Mittuniversitetet och Härnösands kommun”
att godkänna förvaltningens förslag till strategi för kommande två år med
tillhörande handlingsplan, samt
att återremittera ärendet om namnfrågan med uppdrag att pröva namnet
Härnösands energitekniska maskinhall.
Bakgrund
Vid Arbetslivsnämnden sammanträde 2015-04-22 presenterade
förvaltningen rapporten
”Från maskinhall till energitekniskt centrum”. Förvaltningen fick därefter
uppdraget att ta fram underlag för bedömning av Maskinhallens framtid och
att en handlingsplan ska lämnas till nämndens sammanträde i november.
I Arbetslivsnämndens strategi för kompetensutveckling av vuxna, beslutad
2015-05-27, ses uppdragutbildning på yrkeshögskolenivå som ett
utvecklingsområde.
Vid nämndens sammanträde 2015-12-18 beslutade nämnden bland annat att
förvaltningen ska ta fram en handlingsplan, strategi för de närmaste två åren
samt förslag på nytt namn för Maskinhallen.
Rapport ”Från Maskinhall till energitekniskt centrum”
Rapporten ”Från maskinhall till energitekniskt centrum” har undersökt
möjligheterna att erbjuda utbildningsprogram till externa aktörer inom
energibranschen och samarbete med utbildningsföretag inom drift och
underhåll.
Under hösten 2015 har förvaltningen följt upp de kontakter som redovisades
i rapporten ”Från maskinhall till energitekniskt centrum” och även haft
kontakt med andra företag och utbildningsföretag inom området. Se Bilaga
2. Här framgår att många känner till maskinhallen och utrycker en positivt
inställningen till den. Det finns en klar fördel att maskinhallen är känd och
att detta är något som bör tas tillvara. Genom utökad marknadsföring av
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externa kurser och uppdragsutbildningar är bedömningen den att
Maskinhallen har goda möjligheter att bli ekonomiskt självbärande.
Ett utbildningsprogram för uppdragsutbildning utifrån maskinhallens
resurser och Härnösands yrkeshögskoleutbildningars inriktning har tagits
fram. Innehållet har paketerats i ett presentationsmaterial i broschyr samt
digitalt. Se bilaga 1.
Detta ligger också i linje med förvaltningens bedömning av Maskinhallens
framtid. Förvaltningen ser att utifrån en påbörjad satsning under 2015 har
antalet uppdrag och uppdragsutbildningar ökat. Maskinhallen och försäljning
av utbildning har redan under år 2015 genererat ett bättre resultat än
budgeterat.
Strategi för kommande två år
Förvaltningens förslag till strategi för kommande åren är att


Erbjuda utbildningar med hög kvalitet i samverkan med andra aktörer
som efterfrågas av marknaden



Erbjuda attraktiv och modern laborationsmiljö i Maskinhallen



Maskinhallen ska arbeta för att bli en ekonomiskt självbärande
verksamhet



Stärka Maskinhallen som varumärke

Förslag till handlingsplan
Maskinhallen har möjligheter att bli ekonomiskt självbärande och enligt
förvaltningens bedömning av Maskinhallens framtid kan antalet uppdrag och
uppdragsutbildningar öka. Maskinhallen föreslås bli en egen verksamhet
med egna resurser och med affärsidén att sälja kompletta laborationer samt
delar av kurser (personal, utrustning och kringservice) till
utbildningsanordnare. Yrkeshögskolan, gymnasiet och Mittuniversitetet blir
således ”kunder” till Maskinhallen.
Förvaltningen föreslår följande handlingsplan utifrån den utredning som har
gjorts Bilaga 3, samt förvaltningens samlade bedömning:

Justerandes sign



Marknadsföring till nya kunder och befintliga kunder enligt
framtagen strategi för varumärkesarbete, bilaga 3.



Utveckla verksamheten genom att ansöka om externa medel, bland
annat till EUs regionala fond, Mål 2, som ger ökade intäkter.



Erbjuda utbildningar som efterfrågas av marknaden.



Samverka med utbildningsanordnare, branscher och andra aktörer.
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Medverka i ”Samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet och
Härnösands kommun”.



Utreda formerna för driften av Maskinhallen och ta fram förslag för
en långsiktig lösning.



Ansöka om medel från Energimyndigheten för att utveckla
labbmiljön.

Förvaltningen föreslår att Maskinhallen byter namn till Härnösands
energitekniska arena/ HETA. Utvärderingen finns i bilaga 4.
______
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§ 23

Dnr 2016-000036 643

Nya utbildningar inom Yrkeshögskolan, YH
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att starta beviljade utbildningarna ”Ingenjör energi och fastighet” och ”Kyl
och värmepumpstekniker”,
att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning
att uppdra till ledningsgruppen att ansvara för uppgifter enligt
yrkeshögskolans förordning
att om utbildningarnas genomförande inte bedöms kunna finansieras med
statsbidrag innan utbildningsstart ska förvaltningen återkomma till nämnden
för nytt beslut.
Bakgrund
Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 20 januari 2016 vilka
ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och därmed får ingå i
yrkeshögskolan.
För 2015 års ansökningsomgång fick myndigheten in 1 421 ansökningar om
att bedriva yrkesutbildning med start hösten 2016 eller våren 2017. Av de
inkomna ansökningarna har 446 beviljats.
För Härnösands kommun har två utbildningar beviljats för intag hösten 2016
och hösten 2017:


Ingenjör energi och fastighet, 450p, 2 år och 3 månader, 20 platser,
Härnösands kommun, Yrkeshögskolan



Kyl och värmepumpstekniker, 300p, 1,5 år, 20 platser,
Härnösands kommun, Yrkeshögskolan

Huvudmannen ska besluta om att yrkeshögskoleutbildningar ska startas.
Huvudmannen ska också enligt förordningen för yrkeshögskolan besluta om
att utse ledningsgrupp för respektive utbildning.
Enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 4 kap. 5 § ska
arbetslivsnämnden ge yrkeshögskolans ledningsgrupper i uppdrag att sköta
de uppgifter som anges i 2 §.
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Det innebär att ledningsgruppen för utbildningen ska
1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats
av Myndigheten för yrkeshögskolan sam t i enlighet med beslut av
myndigheten,
2. antal sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och svara för att ett
systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
______
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§ 24

Dnr 2015-000212 616

Fastställande av ersättningsnivå SFI 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att upphäva beslutet angående SFI kostnader från nämndens möte 2015-0422 § 62,
att beräkna och fastställa kostnadsnivån utifrån genomsnittligt antal
inskrivna elever 342,8 vilka redovisats till nämnden för år 2015,
att fastställa ersättningsnivån för år 2016 enligt förvaltningens
uträkningsmodell, bilaga 1, till 33 332 kr/elev och år,
att förvaltningen får uppdrag genomlysa verksamhetens kostnader för SFI
med förslag på effektiviseringsåtgärder som redovisas till nämnden i april,
att ordförande informerar kommunens revisorer om ärendet, samt
att uppdra till ordförande upphandla extern revision att granska
ärendehanteringen av SFI åren 2014-2015 för att vid behov lämna förslag att
utveckla beslutsunderlagen.
Bakgrund
Utifrån Vuxenutbildningsförordningen skall ersättningsnivå till externa
utförare i SFI utgå ifrån kommunens egna kostnader föregående år.
Ersättningsnivån skall fastställas av nämnden i början av innevarande år. Om
inte kommunen och folkhögskolan kommer överens om
något annat, ska ersättning enligt 24 kap. 15 § skollagen (2010:800) lämnas
för den tid som eleven deltar i folkhögskolans utbildning i svenska för
invandrare och för ett kalenderhalvår i sänder med en sjättedel per månad.
Ersättningen ska avse sådant som
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. administration,
4. lokaler, och
5. studie- och yrkesvägledning.
I underlaget till beräkningen av ersättningsnivå till externa utförare ska
samtliga kostnader för kommunens SFI-verksamhet ingå. Förutom direkta
undervisningskostnader (såsom lärarkostnader och läromedel) skall även
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lokalkostnader och så kallade overheadkostnader (såsom ledning och
administration) medräknas.
För att beräkna antalet elever så har elever som enbart varit inskrivna del av
månad tagits hänsyn till i beräkningen. Antalet elever bygger på
genomsnittligt antal inskrivna elever, som varit inskrivna 15 dagar eller mer
under 2015. Modellen är att jämföra med sättet att beräkna årsarbetare inom
personalområdet.
Ersättningsnivå till extern utförare för år 2015 har beräknats till 38 877
kronor per elev och helår.
Historik
Från 1 oktober 2013 till 31 december 2014 bedrevs Svenska för invandrare,
SFI, av både Härnösands Folkhögskola samt av Härnösands kommun.
År 2013 var den fastställda kostnader per elev och år i SFI 17 500 kr och den
baserades på 2012 års kostnader för SFI.
Nämnden fastställde 2013 -10-09 § 142 i budgetförslaget för år 2014 den
årliga ersättningen per elev i SFI till 20 000 kronor per år. Inget pris skulle
upphandlas utan ersättningen skulle bestämmas utifrån föregående års
kostnader för utbildningen. Ersättningen skulle ligga till grund för resurser
som tilldelades både folkhögskolan och vuxenutbildningens SFI-verksamhet.
Nämnden fastställde den 2014-04-02 § 57 i budget för år 2015 den årliga
kostnaden per elev i SFI till 22 500 kronor per år.
Från och med januari 2015 bedrivs SFI enbart i kommunens regi, vilket
gjorde att förvaltningen bedömde att en i förväg fastställd ersättning per elev
upphört. Verksamheten bedömdes av nämnden kunna bedrivas inom
budgetram. Nämnden beslutade 2015-04-22 § 62, att SFI skulle finansieras
av tilldelade intäkter från schablonersättningen inom budgetram. Vid behov
skulle kostnaden per elev beräknas utifrån föregående års faktiska kostnader.
Kostnadsberäkningar
Beräkningar av kostnader har fram till hösten 2014 inte omfattat OHkostnader såsom administration, lokaler, studie och yrkesvägledning,
förbrukningsmaterial och ledning.
Lokaler fördelas ut per del av Johannesbergshuset från och med 2014 i den
ekonomiska redovisningen. Tidigare har alla lokalerkostnader redovisats på
förvaltningschefs ansvar.
I de underlag som nämnden har tagit del av december 2015 och februari
2016 är alla kostnader medberäknade det vill säga:
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Direkta kostnader:
Undervisning:


Personalkostnad, försäkringar, fortbildning, tolkkostnader, hyra av
lokaler utanför Johannesbergshuset,



Läromedel

Indirekta kostnader (OH)
Administration
Ledning
Förbrukningsmaterial
Andel av Johannesbergshuset lokaler
Undervisningsverktyg (datorer, smartboards, lärplattform mm)
Sammanfattande slutsats:


Förvaltningens ekonomiska redovisning till nämnden, av SFI har inte
omfattat alla kostnader för SFI. Redovisningen har presenterats på ett
sätt som gjort att det kan tolkas som att alla kostnader täckts av
schablon, vilket är missvisande då kostnader för SFI också omfattar
administration och ledning, som budgetposter.



Redovisning av administration och ledning (OH-kostnader) har inte
redovisats för nämnd åren 2014-2016 i genomförda budgetarbeten.



Formella beslut för fastställande av ersättningsnivå i SFI har inte
tagits.

Förvaltningen har med redovisade kostnader för 2015 beskrivit den totala
kostnaden för att bedriva SFI verksamhet. Då verksamheten inte kan
kostnadstäckas av enbart schablonersättning begär förvaltningen att beslutet
hävs.
______
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§ 25

Dnr 2016-000034 610

Förslag samordna SFI och samhällsorientering
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att förvaltningen få uppdraget att utveckla samverkan enligt framtaget
förslag,
att utöka samhällsorienteringen från 80 timmar till 120 timmar under ett år
från augusti 2016,
att insatsen inryms i befintlig budget 2016, samt
att förvaltningen återkommer med förslag till budget 2017.
Bakgrund
Nämnden har uppdragit förvaltningen att ge förslag på samordning av SO
och SFI med det övergripande syftet att öka deltagandet i
samhällsorientering
I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst
60 timmars orientering om Sverige och hur det svenska samhället fungerar.
Utifrån sina egna förutsättningar ska varje person få stöd från en
kommunikatör för att så snabbt som möjligt komma in i det svenska
samhället samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.
En kommunikatör är en person som med hjälp av sin språkliga och
interkulturell förståels ger de nyanlända invandrarna de bästa
förutsättningarna att få kunskap om och förståelse för det svenska samhället.
Samhällsorientering ska ges på modersmål eller på ett språk den nyanlända
väl behärskar.
I Härnösand ges utöver de 60 lagstadgade timmarna ytterligare 20 timmar
med ytterligare fokus på hälsa och arbetsliv.
I dagsläget är samhällsorienteringens 80 timmar utspridda under ca 10
veckor och är till skillnad från andra aktiviteter därför inte att betrakta som
en aktivitet på halvtid. Arbetsförmedlingen har därför inte möjlighet att se
samhällsorienteringen tillsammans med SFI som heltidsaktivitet.
Ett flertal individer får därför under perioden ytterligare en aktivitet anvisad,
det vill säga totalt tre, och förvaltningens uppfattning är att detta är en
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bakomliggande orsak till att deltagandet i samhällsorientering inte alltid
prioriteras av individen.
Förvaltningen föreslår därför att samhällsorientering utökas till 120 timmar.
Dessa 120 timmar fördelas på två månader.
Samarbetsfördelar
Samhällsorientering och SFI blir då under 2 månader en heltidsaktivitet för
individen. När antagning sker till SFI sker samtidigt antagning till
samhällsorientering oavsett antal sökande till en språkgrupp.
Detta förenklar samarbetet mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen
och borde även innebära en förenklad hantering för Arbetsförmedlingen som
då vet att de första två månaderna på SFI alltid kan kombineras med
Samhällorientering.
Innehållsfördelar
Det ökar också möjligheten till att i samhällsorienteringen ha ett extra fokus
på hälsa, jämställdhet och arbetsliv. Det ger också utökade möjligheter att ge
utrymme för studiebesök, dialog och reflektion samt ökad möjlighet att utgå
från individernas egna frågor vilket ger ökad grund för förståelsen för alla
delar i det svenska samhället och därigenom en förbättrad integration. En
utökning av tid ger även större möjligheter att samarbeta mer med både SFI
och studie- och yrkesvägledning exempelvis värdegrundsarbete och arbete
kring individuella mål och studieplanering.
Pedagogiska fördelar
Förslaget skulle även innebära ökade möjligheter att ha pedagogiska
samband mellan SFI och samhällsorientering. Exempelvis kan det material
man går igenom i samhällsorienteringen även behandlas på SFI vilket i sin
tur skulle både ge språklig utveckling och en ökad innehållsmässig
förståelse.
När SFI tillsammans med samhällsorientering blir en heltidsaktivitet så
borde det även innebära minskad stress för individen.
Utökade kostnader 2017
Förvaltningens uppskattning är att det behövs ca 4-5 kommunikatörer för
uppdraget. Ett uppskattat lokalbehov för förvaltningen är 4 klassrum med
kring utrymmen samt något enstaka grupprum. Eventuella ytterligare behov
av grupprum för de mindre språkgrupperna förväntas rymmas i befintliga
lokaler. Den utökade verksamheten innebär kostnadsökningar både för
personal och för lokaler men stora osäkerhetsfaktorer finns kring intäkter år
2017. En uppskattning av kostnaderna för utökade lokaler och personal är
idag för 2017 cirka 1 mnkr per helår.
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Förvaltningen önskar pröva detta upplägg från augusti 2016 till juni 2017,
och ta med kostnadsberäkningen i budgetprocessen för 2017.
Uppföljning
Våren 2017 önskar förvaltningen utvärdera samverkan och pedagogiska
effekter för att se om andelen deltagare i samhällsorienteringen har ökat,
jämfört med 2015 och om samverkan har minskat elevernas genomsnittliga
studietid.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår därför att samhällsorientering utökas till 120 timmar.
Dessa 120 timmar fördelas på två månader.
Samarbetsfördelar
Samhällsorientering och SFI blir då under 2 månader en heltidsaktivitet för
individen. När antagning sker till SFI sker samtidigt antagning till
samhällsorientering oavsett antal sökande till en språkgrupp.
Detta förenklar samarbetet mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen
och borde även innebära en förenklad hantering för Arbetsförmedlingen som
då vet att de första två månaderna på SFI alltid kan kombineras med
Samhällorientering.
Innehållsfördelar
Det ökar också möjligheten till att i samhällsorienteringen ha ett extra fokus
på hälsa, jämställdhet och arbetsliv. Det ger också utökade möjligheter att ge
utrymme för studiebesök, dialog och reflektion samt ökad möjlighet att utgå
från individernas egna frågor vilket ger ökad grund för förståelsen för alla
delar i det svenska samhället och därigenom en förbättrad integration. En
utökning av tid ger även större möjligheter att samarbeta mer med både SFI
och studie- och yrkesvägledning exempelvis värdegrundsarbete och arbete
kring individuella mål och studieplanering.
Pedagogiska fördelar
Förslaget skulle även innebära ökade möjligheter att ha pedagogiska
samband mellan SFI och samhällsorientering. Exempelvis kan det material
man går igenom i samhällsorienteringen även behandlas på SFI vilket i sin
tur skulle både ge språklig utveckling och en ökad innehållsmässig
förståelse.
När SFI tillsammans med samhällsorientering blir en heltidsaktivitet så
borde det även innebära minskad stress för individen.
Utökade kostnader 2017
Förvaltningens uppskattning är att det behövs ca 4-5 kommunikatörer för
uppdraget. Ett uppskattat lokalbehov för förvaltningen är 4 klassrum med
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kring utrymmen samt något enstaka grupprum. Eventuella ytterligare behov
av grupprum för de mindre språkgrupperna förväntas rymmas i befintliga
lokaler. Den utökade verksamheten innebär kostnadsökningar både för
personal och för lokaler men stora osäkerhetsfaktorer finns kring intäkter år
2017. En uppskattning av kostnaderna för utökade lokaler och personal är
idag för 2017 cirka 1 mnkr per helår.
Förvaltningen önskar pröva detta upplägg från augusti 2016 till juni 2017,
och ta med kostnadsberäkningen i budgetprocessen för 2017.
Uppföljning
Våren 2017 önskar förvaltningen utvärdera samverkan och pedagogiska
effekter för att se om andelen deltagare i samhällsorienteringen har ökat,
jämfört med 2015 och om samverkan har minskat elevernas genomsnittliga
studietid.
______
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§ 26

Dnr 2016-000045 027

Upphandling kompletterande kurser
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vuxenutbildningen i Härnösand har sedan hösten 2012 tillsammans med
Sundsvalls och Timrå kommun haft gemensamma ramavtal med
kompletterande utbildningsaktörer för att kunna ha största möjliga utbud till
fördel för individen. En gemensam upphandling har i detta fall har för
Härnösands det varit både fördelaktigt vad gäller utbud, pris samt vad gäller
kravställande och kvalitetssäkring.
Avtalen kring upphandlad distansutbildning löper ut den 31 augusti 2016 och
därför förbereder Sundsvall och Timrå för att genomföra en ny upphandling
av kompletterande kurser. Även denna upphandlingsomgång planerar
vuxenutbildningen i Härnösand, i samråd med upphandlings- och
controllerenheten, att vara med.
Avsikten är att även fortsättningsvis ha ramavtal avseende utbildning som ett
komplement till den utbildning som bedrivs i kommunens egen regi. Målet
är att få en så stor bredd på utbudet som möjligt så att elever som kommer
från gymnasieskolans 23 olika program i största möjligaste mån ska kunna
bygga på eller komplettera sina studier med utgångspunkt i sitt påbörjade
program. I upphandlingen anges inget elevantal utan ramavtalen finns för att
kunna möta eventuell efterfrågan.
I denna upphandling planeras att följande områden ska ingå:

Justerandes sign



Distanskurser i gymnasiegemensamma ämnen



Distanskurser från de högskoleförberedande programmen



Distanskurser i teoretiska ämnen från yrkesprogrammen



Praktiska yrkeskurser i reguljär form från de yrkesförberedande
programmen. Studieort Sundsvall/Timrå. Undantaget barn- och
fritidsutbildningen samt vård- och omsorgsutbildningen som finns i
egen regi.



Distanskurser i yrkesämnen från de yrkesförberedande programmen
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Distanskurser från grundläggande utbildning.



Grundläggande vuxenutbildning och viss gymnasial utbildning i form
av platsbunden undervisning Sundsvall/Timrå på kvällstid



Distanskurser SFI



Modersmål och moderna språk i form av distansutbildning.

De områden som valts ut är samma som i tidigare kommungemensamma
upphandling förutom två områden som tillkommit. Det är SFI distans samt
platsbunden kväll Grundläggande och Gymnasial, där Sundsvall sett en
efterfrågan.
Sundsvall kommer att ha ett ytterligare anbudsområde och det är SFI
kvällsundervisning med placeringsort Sundsvall/Timrå. Där har Härnösand
valt att inte vara med då SFI kväll redan bedrivs i egen regi på plats i
Härnösand. Härnösand har inte sett efterfrågan på grundläggande och
gymnasial nivå kvällstid men ser här inga skäl att inte vara med på även
denna del.
Avtalstiden är tänkt till 2 år med en förlängningsklausul för beställaren på
1+1 år. Beräknad avtalsstart är 2016-09-01.
______
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§ 27

Dnr 2016-000023 026

Behov av anställning och insatser för utsatta grupper
på arbetsmarknaden
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att inkludera slutsatser om behov av insatser i
budgetprocessen inför 2017.
Bakgrund
Arbete och Integration stöttar deltagare i åldrarna 20-64 år, för att de ska
matchas mot den reguljära arbetsmarknaden eller studera. Personen deltar i
en kartläggning av tidigare erfarenheter och därefter upprättas en individuell
handlingsplan med mål och delmål. Varje planering utgår från individens
behov och resurser.
I många fall får personen en ettårig beredskapsanställning för att ge utrymme
till att fokusera på sin egen utveckling och genomföra sin handlingsplan utan
den stress som en låg inkomst eller otrygg social situation kan medföra.
Parallellt med beredskapsanställningen sker ett arbete med matchning mot de
krav och kompetenser som eftersöks på arbetsmarknaden.
För vissa personer är avståndet mellan den egna förmågan/kompetensen och
den reguljära arbetsmarknaden, så stort att det finns en konkret
matchningsproblematik och ett år är inte tillräckligt för att stärka personens
resurser. Det krävs istället en långsiktig planering under flera år, för att ge
förutsättningar till att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.
De personer som har en så stor matchningsproblematik tillhör de utsatta
grupperna.
utsatta grupper menas personer som

Justerandes sign



Har högst förgymnasial utbildning



Har funktionsnedsättning och/eller sociala och psykiska hinder som
medför nedsatt arbetsförmåga



Är i åldrarna 55-64 år



Är utomeuropiskt född
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Matchningsproblematiken kan minskas genom långsiktiga insatser där
individens behov och resurser i centrum. Det kan till exempel röra sig om att
göra klart gymnasieutbildning, att få öva upp svenskan, att få prova sin
arbetsförmåga och uthållighet, att klara av sociala sammanhang eller få en
referens på sin kompetens. Genom att ge personen möjlighet att utvecklas i
sin egen takt kan det möjliggöra en väg mot den reguljära arbetsmarknaden.
Samtidigt kan det i vissa fall vara en grund för fortsatt anpassning eller andra
former av stöd.
Barnperspektiv, jämställdhet och hälsa
En beredskapsanställning istället för arbetslöshet skapar positiva förebilder
för hela familjen.
Barnen får en förälder som har ett arbete vilket har en positiv påverkan på
familjens välbefinnande och status. Genom ökade ekonomiska resurser i
familjen minskar barnfattigdomen, vilket i sin tur ger positiva effekter på det
sociala livet. Barnen får till exempel möjlighet att delta i föreningsliv och
fritidsaktiviteter.
Arbete och Integration erbjuder beredskapsanställningar som är riktade till
män och till kvinnor, vilket bidrar till ett självständigt liv inte minst för
kvinnor med utländsk bakgrund. Beredskapsanställningar bidrar till ett aktivt
arbete med jämställdhet.
Genom beredskapsanställningar får utsatta grupper tillgång till friskvård och
sociala relationer vilket bidrar till ett sundare liv.
Arbetsförmedlingens prognos inför framtiden
Prognosen för den utsatta gruppen är fortsatt negativ för både 2016 och
2017, och det finns få alternativ i närliggande arbetsmarknadsområde för
arbetstillfällen genom ex. sociala företag. Därför har Arbete och Integration
en viktig funktion att fylla genom att prioritera långsiktiga
beredskapsanställningar utifrån matchningsproblematik. Medel för ett givet
antal platser bör därför årligen avsättas i budget.
______
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§ 28

Dnr 2016-000004 133

Lägesrapport människor på flykt februari 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att utveckla statistiken med fördelning
flykting och invandrare, samt
att i övrigt lägga lägesrapport människor på flykt till handlingarna.
Bakgrund
Arbetslivsförvaltingen redovisar mottagning av nyanlända flyktingar med
uppehållstillstånd till Arbetslivsnämnden varje månad enligt följande:


Antal nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd samt antal
personer i Migrationsverkets boende.



Antal elever per månad som läser Svenska för invandrare, SFI.

Nyanlända flyktingar med upphållstillstånd 2016-02-01 (jan-dec 2015)
Antal: 450 personer varav 10 ensamkommande barn
(Totalt jan-dec 2014: 382 personer varav 17 ensamkommande barn.)
Personer boende Migrationsverkets mottagningssystem 2016-02-01
ANLÄGGNINGSBOENDE (ABO)

ÖVRIGT
BOENDE

TOTALT

HÄRNÖSAND

1015

127

136

1278

KRAMFORS

1341

50

108

1499

SOLLEFTEÅ

556

73

102

731

SUNDSVALL

1206

219

166

1591

TIMRÅ

509

37

101

647

ÅNGE

972

17

76

1065

ÖRNSKÖLDSVIK

856

129

136

1121

6455

652

825

7932

Delsumma

Justerandes sign

EGET BOENDE
(EBO)
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Antal elever SFI
Antal personer som deltagit i SFI-undervisning resp. månad.
JAN

FEBR

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

270

310

341

349

356

332

344

361

381

411

412

2016

406
2015

247

______
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§ 29

Dnr 2016-000035 040

Sammanställning intäkter och avtal
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga redovisning av intäkter och avtal tillsammans med belopp för 2015
till handlingarna.
Bakgrund
Arbetslivsnämndens ekonomiska resultat för 2015 blev ett överskott om 2,5
mnkr. Under året har nämnden tilldelats 43,5 mnkr i kommunala skattemedel
samt mottagit 76,5 mnkr i interna och externa intäkter och bidrag, vilket
innebär att 64 % av finansieringen kommer från försäljning, bidrag och
uppdrag från flertalet samarbetspartners och statliga verk.
Redovisningen av förvaltningens avtal kopplat till intäkter tillsammans med
beloppen är en del av de interna och externa intäkterna som bidragit till
förvaltningens resultat.
______
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§ 30

Dnr 2016-000010 133

Lägesrapport etablering asylboendet februari 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga informationen om asylboendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade bland annat vid sammanträdet 2015-12-21 §
262 om att ansöka om att driva ett tillfälligt anläggningsboende för
asylsökande och att anta en avsiktsförklaring för ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända till Härnösands kommun. Arbetslivsnämnden ska
vara ansvarig för drift av den nya boendeenheten.
Arbetslivsnämnden beslutade vid sammanträdet 2015-12-18 § 193 att
förvaltningen ska återkomma i januari med information om:
1. organisation och bemanning för nämndens uppdrag och ansvar
2. rekrytering av personal
3. projektorganisation för etablering och uppstart av boendet
4. arbetsmarknadsinsatser i samarbete med fastighetsägaren
Arbetslivsnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-01-27 att
förvaltningen skulle återkomma vid varje sammanträde med information om
processen för etablering av asylboendet.
Styrgrupp
Arbetslivsnämndens uppdrag innebär drift av asylboendet.
Kommunstyrelsens uppdrag är att planera för asylboendets etablering genom
att fördela uppgifter till förvaltningarna för att säkra upp etableringen.
Ansvaret för budget ligger på kommunstyrelsen.
Styrgruppen består av kommundirektör och arbetslivsförvaltningschef.
Uppdraget för inköp, rekrytering och underlag för driftbudget har fördelats
till arbetslivsförvaltningen.
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Rekrytering, och driftbudget
Rekrytering pågår av integrationspedagoger och platschef. Sista dag för
ansökan är den 2016-02-21. Intervjuer och urval kommer att genomföras av
rekryteringsföretag.
Underlag för bemanningsnivå och inköp i samband med etablering beräknas
och presenteras av styrgrupp för senare beslut om driftbudget i
kommunstyrelsen.
Anpassning av lokaler
Arconi Design & projektering har på uppdrag av styrgruppen projektansvaret
för bygganpassning och besiktning. Tidplanen för uppstart av asylboendet är
framflyttat av hyresvärd två veckor, per etapp.
Projekt för etablering och uppstart av boendet
Projektledaren har arbetat med offerter och inhämtande av information kring
villkor och leveranstider. I februari kommer beställningar av möbler och
inventarier att göras, vilka kommer att kostnadsläggas på verksamhet
asylboende, som kommunstyrelsen förfogar över.
Anbudsansökan
Anbudsansökan är gjord och ett första beslut är fattat av migrationsverket,
där vi är bedömda som kvalificerade vid en första granskning. Återstår nu att
alla dokument rörande bygglov och/eller brandskyddsdokumentation
godkänns, innan anläggningen kan besiktas.
Beslutet av kommunfullmäktige angående Arbetslivsnämndens ansvar för
drift av asylboendet gäller under förutsättning att Migrationsverket tilldelar
Härnösands kommun ABT-boende enligt ansökan.
______
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§ 31

Dnr 2016-000047 001

Utredning av arbetslivsförvaltningens organisation
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att utreda Arbetslivsförvaltningens
organisation och framtida ledning och styrning av verksamheterna samt
behov av stödfunktioner,
att avsättandet av resurs för ny enhet för mottagning och integration 201509-30 § 139 får ingå i utredningens slutsatser, samt
att Arbetslivsförvaltningen lämnar förslag till ny organisation till nämndens
möte i maj 2016.
Bakgrund
Arbetslivsnämnden beslutade vid sammanträdet 2015-09-30 § 139 att
resurser skall avsättas för att utveckla en enhet för mottagning och
integration av nyanlända.
Nämndens beslut har sin bakgrund i ökningen av andelen mottagna av
nyanlända i Härnösands kommun från 2014 till 2015.
Organisationsförändringar har genomförts i form av nya tjänster såsom två
enhetschefer inom Arbete och Integration. Två verksamhetschefer:
arbetsmarknadschef, vuxenutbildningschef och en utökning om ytterligare en
rektor mellan åren 2014-2015.
Bland stödfunktionerna i förvaltningen genomfördes den senaste utökningen
av resurser i en kvalitetssamordnarfunktion under hösten 2014.
Förvaltningen önskar genomlysa organisationens uppdelning av
ledningsfunktioner i verksamheterna för att se över om de är de mest
effektiva och optimala för verksamheternas behov. Förvaltningen avser
samtidigt att undersöka behovet kring stödfunktioner i förvaltningen.
______
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§ 32

Dnr 2016-000030 002

Attestantförteckning 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att godkänna ny attestantförteckning från och med 2016-02-24.
Bakgrund
Attestantförteckningen styr vem som har rätt att godkänna kostnader samt
med vilken beloppsgräns.
Enligt delegationsordning för arbetslivsnämnden ska fastställande av
attestantförteckning göras av nämnd. Förvaltningschefen har delegation på
att löpande besluta om förändringar i samband med personalförändringar, t
ex vid semester eller ny personal.
Förvaltningen föreslår att följande ändringar i attestantförteckningen ska
gälla från och med 2016-02-24


Petra Norberg ny attestant som Tf. förvaltningschef. Förvaltningschef
Malgorzata Håkanssons attest har avslutats i förtid.



Ekonomerna Boel Wasell och Johanne Lundgren nya attestanter.



Ekonomen Sara Nilssons attest har avslutats i förtid.



Sara Marklund ny attest på verksamheterna SFI, Lärvux och
grundläggande utbildning.

______
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§ 33

Dnr 2016-000037 026

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2016
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Arbetslivsnämndens ordförande har fördelat arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningschefen 2016-01-21 enligt riktlinjer för ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun.
Förvaltningschefens ansvar är att inom förvaltningen leda, planera och följa
upp att arbetsmiljöfrågorna genomförs enligt lagar, avtal, föreskrifter och
kommunens dokument, följa kommunens arbetsmiljöpolicy och stimulera
initiativ inom arbetsmiljöområdet.
Förvaltningschefen ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet på
förvaltningen sammanställs och revideras varje år.
Förvaltningschefen fördelar i sin tur ansvaret för arbetsmiljöuppgifter till
chefer med personalansvar. Inom Arbetslivsförvaltningen är det
arbetsmarknadschef och enhetschefer inom Arbete och Integration, samt
vuxenutbildningschef och rektor vid yrkeshögskolan/gymnasial verksamhet
och rektor inom SFI/Lärvux och grundläggande utbildning. Cheferna ska ha
tillräcklig kompetens och få tillräckliga befogenheter för att lösa
arbetsuppgifterna.
______
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§ 34

Dnr 2016-000040 017

Språkstöd i arbetet - Projektansökan Europeiska
Socialfonden, ESF
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen
att tillstyrka Arbetslivsnämndens förslag på projekt ”Språkstöd i arbetet”,
enligt ansökan till Europeiska Socialfonden,
att projektkostnaderna ska rymmas inom befintlig budgetram, samt
att paragrafen ska anses som omedelbart justerad.
Bakgrund
Europeiska Socialfonden, ESF, stöder projekt som motverkar utanförskap
och främjar komptensutveckling. Svenska ESF-rådet utlyser 12 mnkr till
projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtland och
Västernorrland). Utlysningen ”Social inkludering för nyanlända i Mellersta
Norrland” är öppen för projekt med inriktning på Programområde 2.3 Aktiv
inkludering för att öka deltagarnas anställningsbarhet.
Förvaltningen har påbörjat arbete med en projektansökan: Språkstöd i
arbetet. Projektidén bygger på att utveckla och ta fram metoder och
arbetssätt för språkstöd till personer inom etableringen (se Lagen 2010:197
om etableringsinsatser). Syftet är att ta tillvara tidigare yrkeserfarenheter och
förbättra språkkunskaper hos nyanlända för att ge möjlighet att etablera sig
på arbetsmarknaden, se bilaga Projektansökan ESF.
En viktig samarbetspart är Arbetsförmedlingen, som är positiva till projektet.
Ansökan ska vara ESF tillhanda senast 2016-03-10. Projekt kan starta under
perioden 1 augusti till den 1 oktober 2016.
______
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§ 35

Dnr 2337

Ärenden för kännedom
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2015-12-07
Administratörer till arbetslivsförvaltningen
______
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§ 36

Dnr 2501

Delegationsbeslut enligt förteckning
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten enligt förteckning till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationslistor
______
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§ 37

Dnr 2338

Rapporter med flera informationsärenden
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar
att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.
Bakgrund
A/Ordförandes rapporter
B/Förvaltningschefens rapporter
______
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