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§ 1 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att utse Richard Viklund till justerare, samt 
att protokollet justeras torsdagen den 20 februari kl 16:30.  
______  
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§ 2 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning.  
______  
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§ 3 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att lägga informationsärendena till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Ordförande informerar 
Samordningsförbundet har beviljat 1 miljon kronor till arbetsmarknadstorg. 
Informerade om en konferens på Arlanda där både tjänstemän och politiker 
inom samordningsförbundet deltog.  
______  
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§ 4 Dnr 2020-000009 1.1.3.1 

Samhällsorientering för nyanlända 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Regeringen har beslutat att utöka omfattningen av samhällsorientering för 
nyanlända från 60 timmar till 100 timmar. Förändringen träder i kraft den 
första februari. För den som påbörjat samhällsorientering före den första 
februari gäller 60 timmar.  
Samhällsorientering finansieras genom schablonersättningen för mottagandet 
av nyanlända. Regeringen har därför höjt schablonen från och med den första 
januari med 3500 kr per mottagen nyanländ under 65 år. Kommunen har 
justerat fördelningsnyckeln så att dessa medel kommer 
Arbetslivsförvaltningen tillgodo.  
För att stimulera utveckling av utbildningsmaterial och metodstöd i 
samhällsorienteringen tillför regeringen 10 miljoner kronor till 
länsstyrelserna.  
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det är för tidigt för att avgöra vilka ekonomiska konsekvenser beslutet 
innebär för kommunen. Då antalet deltagare i samhällsorientering sjunkit 
kraftigt de senaste åren arbetar verksamheterna med att hitta effektiva former 
för samhällsorientering. En möjlighet kan vara fjärrundervisning i samarbete 
med närliggande kommuner.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27, ARN 2020-000009.                              
______  
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§ 5 Dnr 2020-000010 1.1.3.1 

Uppföljning jobbsatsning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att lägga rapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2013-12-12 att tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen påbörja ett samarbete avseende jobbsatsning dvs. 
tidsbegränsade anställningar till personer som beviljas ekonomiskt bistånd. 
Redovisning av hur många som anställts och resultat sker till socialnämnden 
och arbetslivsnämnden halvårsvis. Sedan starten av jobbsatsningen fram till 
31 december 2019 har totalt 120 personer anställts.  17 personer har anställts 
under 2019. Socialförvaltningen ersätter Arbetslivsförvaltningen med 7500 
kr per person och månad för varje anställning. Under 2019 överförde 
Socialförvaltningen 975 tkr till Arbetslivsförvaltningen för jobbsatsningen. 
Socialnämnden har beslutat att fortsätta med jobbsatsningen under 2020. 
Anställningarna med kommunen som arbetsgivare har ordnats bland annat 
på Resursgruppen, Erikshjälpen, Kretsloppsparken, Villa Fridhem, Etappen 
och Koltrasten, Bilfixarna och Vårdkasen. Anställningarna ersätter inte 
ordinarie personalbemanning.  
Målgruppen 
Målgruppen som erbjuds jobbsatsning är personer som inte kan ta ett arbete 
på den öppna arbetsmarknaden samt att de uppfyller något av nedanstående 
kriterier: 
Har haft ett behov av försörjningsstöd under mer än 8 månader  
Familjeförsörjare med beviljat högt månatligt försörjningsstöd 
De som beviljas försörjningsstöd och inte längre har ersättning via 
arbetsmarknadsåtgärd inom JOBEN (jobb och utvecklingsgarantin). 
 
Varannan månad träffas en beredningsgrupp som består av enhetschef och en 
socialsekreterare inom Ekonomi och vuxenenheten och enhetschef och 
arbetsmarknadskonsulent från Arbete och integration. Då beslutas om vilka 
personer som ska aktualiseras för anställning utifrån ovanstående kriterier.  
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Förutsättningar 
Förutsättningar för att få delta i jobbsatsning är att personen har rätt till 
någon form av statligt stöd via arbetsförmedlingen, exempelvis nystartsjobb, 
OSA (offentlig skyddad anställning) eller lönebidrag. Personen ska också ha 
fungerat i praktik 1-3 månader innan anställningen sker. 
 
Uppföljning 
Arbetsmarknadskonsulent från Arbete och Integration gör en uppföljning 
med den anställde och arbetsplatsen regelbundet. Under anställningen 
samverkar Arbete och integration och arbetsförmedlingen med den anställde 
för att hitta en långsiktig lösning för fortsatt sysselsättning. En del personer 
har fått externa anställningar, en del personer får fortsatt anställning på 
samma arbetsplats genom stöd av Arbetslivsförvaltningen, andra går till 
studier eller annan planering. 
Arbetsförmedling och Arbete och integration träffas tillsammans med 
handläggare från Ekonomi och vuxenenheten en gång i månaden för en 
uppföljning av tidigare anställda.  
Arbetsmarknadskonsulent vid Arbete och integration upprättar 
slutdokumentation gällande resultatet av anställningen och fortsatt planering 
samt delger berörda.  
Resultat efter avslutade anställningar  
Innan anställningarna påbörjades åren 2014 - 2019 hade 17,6 miljoner 
beviljats totalt under tidigare år till de 120 hushåll som beviljats anställning. 
Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd innan anställningarna har varit 
6500 kr per månad och hushåll. En genomgång av samtliga hushåll som fått 
en anställning visar att 85 % av de hushåll där en person beviljats anställning 
inte har sökt ekonomiskt bistånd efter att anställningen avslutats. 
Slutsats 
Jobbsatsningen innebär ett långsiktigt förebyggande arbete för att motverka 
behovet av försörjningsstöd. Resultatet av jobbsatsningen visar att ett fåtal 
hushåll behöver försörjningsstöd efter avslutad anställning. Om personerna 
inte hade fått anställning hade sannolikt de flesta hushållen varit i behov av 
fortsatt försörjningsstöd. Att ha ett arbete innebär ofta en ökad självkänsla 
och att möjligheterna till fortsatt arbete förbättras. Många av de som deltagit 
i jobbsatsningen uttrycker en stor tacksamhet över att ha fått möjligheten till 
arbete i stället för bidrag. Enligt tidigare uppföljningar som gjorts inom 
Ekonomi och vuxenenheten, innebär jobbsatsningen att barnen till 
familjeförsörjare som deltagit i jobbsatsningen fått en bättre ekonomisk 
situation och att de känt ett mindre utanförskap.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef.  
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-03, ARN 2020-000010.   
______  
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§ 6 Dnr 2020-000004 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelse 2019, samt 
att skicka verksamhetsberättelsen för arbetslivsnämnden 2019 vidare till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

Bakgrund 
Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i 
stora drag har hänt under året och vad förvaltningen ser som framtida 
utmaningar. 
Arbetslivsnämnden har under 2019 varit starkt påverkade av omställningar 
inom det arbetsmarknadspolitiska området. Inte minst omstruktureringen av 
Arbetsförmedlingen. Verksamheterna har fortsatt att samarbete och hitta nya 
former och lösningar för deltagarna. 
Arbetslivsnämnden har för 2019 ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor. 
Måluppföljningen visar att två av tre mål är helt uppfyllda medan ett av 
målen inte uppnås. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat 
vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens 
resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10, ARN 2020-000004.                                                  
______  
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§ 7 Dnr 2020-000005 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att lägga budgetuppföljningen för januari 2020 till handlingarna.    

Bakgrund 
Nämnden uppvisar ett överskott på 0,8 mnkr efter årets första månad att 
jämföra med 0,7 mnkr motsvarande period ifjol. Alla ansvar och de flesta 
verksamheter har en positiv avvikelse gentemot budget.  
Utfallet för vuxenutbildningen innehåller osäkerheter i form av eventuellt 
sena fakturor och förändringar i bidraget från Myndigheten för 
yrkeshögskolan baserat på startade utbildningar och antalet studerande efter 
terminsstart. Osäkerheten bedöms dock inte vara av avgörande betydelse.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13, ARN 2020-000005.      
______  
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§ 8 Dnr 2020-000021 1.1.3.1 

Kommunal vuxenutbildning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att tillsammans med berörda parter skyndsamt 
arbeta fram och implementera en tillfällig organisation inom 
vuxenutbildningen och återkomma med information om detta vid nämnden 
sammanträde i mars, 
att uppdra till förvaltningen att ta fram olika alternativ på hur 
vuxenutbildningen (komvux och SFI) kan organiseras på ett hållbart och 
långsiktigt sätt utifrån olika ekonomiska förutsättningar samt att i dessa 
alternativ presentera konsekvensanalyser (ekonomi, personal, elever) och 
presentera detta vid nämndens sammanträde i mars, samt 
att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underlag till nämnden 
sammanträde i mars för ett eventuellt äskande för utökad ram utifrån de 
alternativ som presenteras i förgående att-sats.                                                   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Dunia Ali (C). 

Yrkanden 
C yrkar på att att-sats att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underlag till 
nämnden sammanträde i mars för ett eventuellt äskande för utökad ram 
utifrån de alternativ som presenteras i förgående att-sats inte tas med som ett 
beslut, med hänvisning till att ett eventuellt äskande äger rum först efter den 
presentation av alternativ med tillhörande konsekvensanalyser som 
förvaltningen kommer att presentera vid arbetslivsnämndens sammanträde i 
mars.     

Propositionsordning 
Arbetslivsnämndens ordförande finner att det finns två förslag till beslut, S, 
V, KD och MP förslag med tre att-satser, samt C yrkande att ej ta med att-
sats tre i beslutet. 
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt S, V, KD och MP 
förslag. 
Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt C yrkande. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt S, V, KD och MP förslag.      
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef och Sara 
Lindberg, tf rektor.      
______  
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§ 9 Dnr 2019-000103 1.1.3.0 

Grundläggande granskning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att lämna svar enligt förvaltningens förslag 

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
KPMGs sammanfattande bedömning är att styrning och uppföljning mot 
kommunfullmäktiges mål kan tydliggöras och att arbetet med intern kontroll 
kan förstärkas.  
Revisionen rekommenderar arbetslivsnämnden: 
att gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med revisionens slutsatser 
att se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, samt 
att arbetet med intern kontroll ses över. 
Arbetslivsnämnden delar till viss del revisionens bedömning och kommer att 
vidta följande åtgärder: 
dokumentation gällande hur indikatorer för resultatuppdragen ska 
kontrolleras kommer att föras in i verksamhetsplan 2021. 
Säkerställa att arbetet med intern kontroll följs upp i delårsbokslutet. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.       
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29, ARN 2019-000103.      
______  
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§ 10 Dnr 2019-000108 1.2.2.1 

Remiss - Tillgänglighetspolicy 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att anta yttrandet, samt 
att överlämna Arbetslivsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 
Arbetslivsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till ny 
Tillgänglighetspolicy till kommunstyrelsen. Den ska ersätta det tidigare 
policydokumentet ”Tillgänglighetspolicy för Härnösand – Ett tillgängligt 
samhälle för alla” som var giltig fram till 2015-12-31. Dessförinnan fanns en 
handikapplan från 1994.  
 
Övergripande kommentar 
Mycket tydlig och bra beskrivning i Inledning, FN:s Agenda 2030, som även 
ingår i andra styrande dokument i kommunen.  
Nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken, som beslutats av 
riksdagen, förstärker ytterligare förankringen av förslaget till policy: 
Principer om universell utformning 
Befintliga brister i tillgängligheten 
Individuella stöd och lösningar för individens självständighet 
Förebygga och motverka diskriminering 
Även redovisningen av kommunens målprogram 2020-2030 stagar upp 
dokumentet. 
Därefter sker en något oklar övergång till tre olika målområden och här sker 
betydande avgränsningar. Perspektivet begränsas till kommunens egna 
verksamheter, information och kommunikation samt lokaler.  
Arbetslivsnämnden föreslår ett bredare anslag med till exempel  
Jobb och egen försörjning för personer med funktionsnedsättning 
Upphandling med krav på social hållbarhet 
Samhällsplanering för social hållbarhet 
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Utifrån andra kommuners policy finner vi även att kvalitetsdeklarerade 
tjänster, bland andra färdtjänsten, allmän kollektivtrafik samt 
parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, kan ingå. 
 
Övrig synpunkt 
Funktionshinderpolitik börjar etableras som ett eget politikområde. 
Utvecklingen pågår ständigt och speglar nya perspektiv, värderingar och 
prioriteringar. FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål menar vi kan 
övervägas som en gemensam grund för flera av kommunens 
policydokument. Policy för tillgänglighet skulle kunna bli en integrerad i ett 
nytt samlade målprogram för Social hållbarhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-06, ARN 2019-000108.      
______  
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§ 11 Dnr 2020-000006 1.1.3.1 

Årshjul arbetslivsnämnden 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att anta förslag till reviderat årshjul.  

Bakgrund 
Arbetslivsnämnden beslutade 2019-10-23 om årshjul för uppföljning av 
nämndens verksamheter.  
Förvaltningen återkommer nu med förslag till reviderat årshjul. 
Revideringen innebär att uppföljning av Jobbsatsning samt 
verksamhetsberättelse för arbete och integration redovisas tidigare under 
året. Enligt tidigare årshjul ska dokumenthanteringsplanen revideras i 
februari. Förvaltningen föreslår att den istället revideras vid behov. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28, ARN 2020-000006.      
______  
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§ 12 Dnr 2020-000007 1.1.3.0 

Byte av sammanträdesdatum 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att nämndens sammanträde 26 mars flyttas till 27 mars.  

Bakgrund 
Skolverket arrangerar en regional dialog om vuxenutbildning. Målgrupp är 
ansvariga politiker och chefer (rektorer, skolledare, verksamhetschefer, 
förvaltningschefer) för kommunernas vuxenutbildning samt 
arbetsförmedling samt regionala aktörer med utvecklingsansvar för 
vuxenutbildning. 
Dialogmötet sammanfaller med nämndens sammanträde 26 mars. 
Förvaltningen föreslår att sammanträdet flyttas till 25 mars. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28, ARN 2020-000007.      
______  
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§ 13 Dnr 2020-000008 1.1.3.1 

Beviljade utbildningar Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att erbjuda utbildningen Drifttekniker kraft och värme, 
att erbjuda utbildningen Montageledare Solel, samt 
att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning 
med ansvar enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.  

Bakgrund 
Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 8 januari vilka 
utbildningar som beviljats ingå i yrkeshögskolan 2020. 
Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva Yh-utbildning har 
myndigheten beviljat 419. Beviljandegraden har sjunkit till 38 %, att jämföra 
med 45 % år 2019. Antalet utbildningsplatser i beslutet är 31 500 totalt och 
10 700 med start 2020. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar 
yrkeshögskolans utbud nu drygt 110 000 utbildningsplatser. I denna 
ansökningsomgång är ca en fjärdedel av utbildningsplatserna på en 
distansutbildning. 
Härnösands kommun har beviljats två utbildningar denna 
ansökningsomgång: 
Drifttekniker kraft och värme, 400p. 2 år. 
2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 
Montageledare Solel, 100p. 0.5 år. 
4 utbildningsomgångar. 25 platser per omgång.  
Beslut om driftsbidragens storlek har ännu inte kommit till kommunen. 
Myndigheten har avslagit ansökningarna till Outdoorproducent, Ekolantbruk 
och Automationstekniker. Myndighetens beslut bifogas.  
 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Utgångspunkten är att utbildningarna kan finansieras till helhet med 
statsbidrag under förutsättning att utbildningarna får tillräckligt med 
sökande. Enligt tidigare fastställda rutiner återkommer förvaltningen i maj 
och juni för beslut om utbildningarna skall starta.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltnigens tjänsteskrivelse 2020-01-27, ARN 2020-000008.     
______  
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§ 14 Dnr 2020-000015 3.5.9.0 

Inrättande av tjänster inom yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
att inrätta 1.0 tjänst utbildningsledare inom yrkeshögskolan  
att inrätta 1.0 tjänst tekniker för Härnösands energitekniska arena, samt 
att tjänsterna finansieras inom ramen för arbetslivsnämndens budget för 
2020.  

Bakgrund 
Antalet utbildningar och elever inom yrkeshögskolans verksamhet har ökat 
under 2019. Till utbildningarna finns behov av att utöka antalet 
utbildningsledare. Utbildningsledaren ansvarar för planering, organisation 
och genomförande av yrkeshögskoleutbildningar. I de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna ingår kursutveckling, rekrytering av utbildare och 
föreläsare, examination av kurser, handledning av studerande. 
Med ökad verksamhet i Härnösands energitekniska arena(HETA) och 
önskad utveckling av verksamheten finns behov av en person med teknisk 
kompetens kring den utrustning som finns i HETA. Arbetsuppgifter kommer 
typiskt att röra felsökning, underhåll, reparation och konstruktion av 
mekanisk och elektrisk utrustning. Även vissa utbildningsinsatser kan 
komma att ingå i tjänsten. 
Tjänsterna leds och är underställd enhetschef för högre utbildning. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Tjänsternas finansiering ryms inom ram för befintlig budget 2020 och 
finansieras av tilldelade statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28, ARN 2020-000006.      
______  
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§ 15 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Delegationslistor december 2019 och januari 2020.  
______  
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