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Plats och tid Sammanträdet genomförs via skype, torsdagen den 28 maj 2020 kl 09:00-11:50 
Ajornering: 10:16-10:30, 11:15-11:20 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
Jozef Lukaszewicz (S) 
Martin Neldén (V), kl 09:00-10:16 
Dunia Ali (C) 
Glenn Sehlin (SD) 
Richard Viklund (M), tjänstgörande ersättare för Bill Lindgren (M) kl 09:00-11:15 
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare från kl 10:16-11:50 för Martin Neldén (V) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Mai Nahas (KD) 
Olof Burlin (V), kl 09:00-10:16 
Ghaidaa Shihab (MP), kl 09:50-11:50 
Martin Brendan McCarthy (S) 

Övriga närvarande Ingrid Nilsson, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef           
Thomas Andersson, enhetschef 
Ameli Engström, rektor 
Sara Lindberg, tf rektor 
Henric Landestorp, controller 
Anette Hultin, Lärarförbundet 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 
 

 
 
kl 09:00-11:15 
kl 09:50-11:15 
kl 09:00-11:15 
kl 09:00-11:15 
kl 09:00-11:15 
kl 09:00-11:15 
kl 09:00-11:15 

Justerare  

Justeringens plats och tid  Arbetslivsförvaltningen tisdagen den 2 juni kl 14:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-38 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-28 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-02 Datum då anslaget tas ned 2020-06-22 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 30 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 2 juni kl 14:00.                                                

______  
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§ 31 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordningen.      

______  
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§ 32 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Sara Lindberg, tf rektor informerade om hur det fungerar med distansstudier 

vid vuxenutbildningen. 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om sommarjobben och 

extratjänster.      

______  
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§ 33 Dnr 2020-000041 3.5.9.0 

Start av utbildningar vid yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att starta följande utbildningar hösten 2020. 

Drifttekniker kraft & värme 

Driftingenjör Elkraft 

Ingenjör VVS och energi med 3 D CAD-, BIM- och solenergikompetens 

Montagledare Solel 

Certifierad kyl- & värmepumpstekniker.      

Bakgrund 

Antal sökande för utbildningar med start hösten 2020 

Drifttekniker kraft & värme 

40 sökande (18 behöriga, 1 obehörig, 21 obehandlade) 

Driftingenjör Elkraft 

88 sökande (73 behöriga, 1 obehörig, 14 obehandlade) 

Ingenjör VVS och energi med 3 D CAD-, BIM- och solenergikompetens 

36 sökande (17 behöriga, 0 obehöriga, 19 obehandlade) 

Montagledare Solel 

58 sökande (44 behöriga, 0 obehöriga, 14 obehandlade) 

Certifierad kyl- & värmepumptekniker 

95 sökande (47 behöriga, 3 obehöriga, 45 obehandlade 

Utifrån ovanstående siffror föreslår förvaltningen att alla ovanstående 

utbildningar startar. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utbildningarna är budgeterade med ett deltagarantal på minst 17 elever för 

att ha ekonomisk hållbarhet utan startbidrag. Heta Utbildningar kan vid 

behov öppna för restplatser fram till skolstart.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Thomas Andersson, enhetschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18, ARN 2020-000041.        

______  
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§ 34 Dnr 2020-000021 1.1.3.1 

Kommunal vuxenutbildning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att förlänga den tillfälliga organisationen av vuxenutbildningen tom 31 

december 2020, samt 

att förlänga uppdraget och presentera alternativ för hur vuxenutbildningen 

kan organiseras senast i november 2020.    

Bakgrund 

Bakgrunden till den tillfälliga organisationsförändringen är att nämnden har 

valt att göra ett omtag på den tidigare förändring som påbörjades i jan 2020, 

som innebar att all teoretisk grund och gymnasial utbildning lades på externa 

aktörer. I väntan på ett nytt besked om eventuella utökade medel fick 

vuxenutbildningen i uppdrag att skapa en tillfällig organisation.  

Den tillfälliga organisationen utgår ifrån de behov (antal inskrivna elever) 

och de resurser (lärare) som finns inom organisationen. Det innebär att i två 

steg kommer lärare att fördelas på de elever som redan är inskrivna, och att 

det under den tillfälliga organisationen inte kommer att antas några nya 

elever till studier på reguljär utbildning på komvux, då det inte finns resurser 

till det. Nya elever erbjuds istället distansstudier via våra upphandlade 

aktörer, men behåller sin plats i kön till våra reguljära kurser. 

Svenska för invandrare är undantaget eftersom det där finns lagstadgade krav 

med antagning och utbildning, där antagning sker löpande varje månad. 

Andra undantagna verksamheter är lärvux och yrkesvux(vård). 

På grund av den pågående pandemin Covid-19 har det inte varit möjligt för 

förvaltningen att presentera ett förslag på hur vuxenutbildningen kan 

organiseras, enligt nämndens önskemål, och följaktligen inte heller något 

förslag på ny ekonomisk ram. Utifrån rådande läge ser förvaltningen heller 

ingen möjlighet att göra några förändringar i den tillfälliga organisationen 

under hösten och föreslår därför en förlängning av både den tillfälliga 

organisationen och uppdraget att se över organisationen tom 31 dec.    

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18, ARN 2020-000021.   

______  
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§ 35 Dnr 2020-000040 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av tertial 1, med överskott 3,8 mnkr samt för 

helår 2020 om 0,5 mnkr, samt 

att vidarebefordra rapporten till kommunstyrelsen.          

Bakgrund 

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom två 

delårsrapporter per år till nämnderna. Tertialrapport 1 redovisar det 

ekonomiska läget för hela förvaltningen tom april, utfall och prognos per 

verksamhetsområde samt prognos för helåret 2020.  

Resultatet vid april månads bokslut är ett överskott om 3,8 mnkr. Prognosen 

visar ett prognostiserat överskott om 0,5 

Socialt perspektiv 

De verksamheter som bedrivs inom arbetslivsförvaltningen syftar till att ge 

människor sysselsättning och utbildning och rusta dem för ett framtida 

yrkesliv. Ur ett socialt perspektiv bidrar detta till förbättrad hälsa såväl 

fysiskt och psykiskt och ur ett barnperspektiv skapar det bättre livskvalitet 

för familjer vilket bidrar till att barnens behov blir bättre tillgodosedda. De 

skattemedel som tilldelas arbetslivsförvaltningen att arbeta med dessa 

verksamheter kan därför anses särskilt väl använda ur ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom att upprätta bokslut som beskriver ackumulerat resultat, 

prognostiserat resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar 

nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och 

långsiktigt.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Henric Landestorp, controller. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18, ARN 2020-000040.     

______ 
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§ 36 Dnr 2020-000039 3.4.3.0 

Rapport arbetsmarknadstorg  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Projekt som finansieras av samordningsförbundet ska inkomma med en 

delrapport vid varje tertial för att ge styrelsen information om hur projektet 

fortskrider. Arbete o Integration har upprättat en delrapport gällande uppstart 

av arbetsmarknadstorg i Härnösand. Delrapporten avser perioden 2020-02-

01-2020-04-30 och ska vara Samordningsförbundet tillhanda senast den 25 

maj 2020.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15, ARN 2020-000039.  

______  
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§ 37 Dnr 2020-000037 2.6.1.2 

Lokaler till ved och skogsgruppen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att godkänna tecknande av hyresavtal för nya lokaler för Vedgruppen,  

att investeringsmedel 164 000 tkr tas från  arbetslivsförvaltningens 

investeringsbudget, samt 

att denna protokollsparagraf förklaras omedelbart justerad.       

Bakgrund 

Vedhanteringen måste flytta en del av sin verksamhet från befintliga lokaler 

då fastighetsägaren ämnar hyra ut lokalytan till nyetablerade företag. En flytt 

av hela verksamheten såväl den som bedrivs av Arbetslivsförvaltningen som 

den som bedrivs av Socialförvaltningen föreslås flytta till nya lokaler. 

Om verksamheten delas upp geografiskt genom att vara lokaliserad på två 

olika platser tappas helheten och samordning av både personella och 

maskinella resurser. Att bedriva vedhanteringen på två platser innebär att 

ytterligare personer behöver vara involverad i arbetet som ska utföras. Det 

kommer att krävas personal för transporter, planering av logistik samt en 

nyckelperson som säkerställer arbetsmiljön då inte arbetsledare inte alltid 

kan finnas på plats. 

 

Idag är arbetsledaren för vedhanteringen även arbetsledare och ansvarig över 

de uppdrag inom kommunen som innebär trädfällning. Då detta är 

högriskarbeten behöver arbetsledaren alltid finnas på plats för att undvika 

olyckor. 

 

Genom att flytta hela vedhanteringen till lokaler som ligger i anslutning till 

resursgruppen ges såväl personella som maskinella vinster. De deltagare som 

är placerade på resursgruppen kan utföra uppgifter inom de grupper där det 

finns behov samt att dessa deltagare även får möjlighet att prova på fler 

arbetsområden. Resursgruppens deltagare kan bistå med att packa ved, sköta 

försäljning samt lastning av ved till kunder.  
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Skogsgruppens maskinpark som bland annat består av  traktor och fordon för 

transporter kan enklare samordnas om all verksamhet är lokaliserad till 

samma geografiska område.  

 

Ur arbetsmiljösynpunkt innebär ovan att deltagare och personal får en 

tryggare och säkrare arbetsmiljö då det alltid finns kollegor och en 

arbetsledare till hands. 

En lämplig lokal i direkt anslutning till arbetslivsförvaltningens Resursgrupp 

på Industrigatan 8 i fastigheten Palmen 7 har identifierats. Fastighetsägare är 

I-Center KB och lokalen har tidigare inrymt Härnösands Maskinkonsults 

verksamhet. Dock kräver denna lokal en del anpassningar för att långsiktigt 

fungera som verksamhetslokal.  

 

Hyresnivåer och anpassningskostnader 

Hyreskostnaden (kallhyra) för lokalen på Industrigatan är 168 000 kronor per 

år med en löptid på hyresavtalet om fem år vilket ger samma löptid som 

förhyrda lokaler för Resursgruppen i angränsande fastigheter.  

Därtill kommer el- och uppvärmningskostnader vilka beräknas till ca 50 000 

kr per år.  

Fastighetsägaren avser inte att investera i lokalerna vilket innebär att 

nödvändiga anpassningar ska bekostas av tillträdande hyresgäst. 

Kostnaderna för anpassning av lokalerna beräknas uppgår till 800 000 kr. Ett 

förslag till kostnadsfördelning har tagits fram av förvaltningarna där 

socialförvaltningen står för 150 000 kr och överskjutande del 650 000 kr 

belastar arbetslivsförvaltningen. 

Total lokalyta uppgår till ca 510 kvm. Hyreskostnaden inklusive 

uppvärmning uppgår till 218 000 kr per år.  

Investeringskostnaden om 800 000 kr fördelad över fem år med en 

internränta på 1 % ger en årlig kostnad på 164 800 kr.  

Total årskostnad, hyra, uppvärmning och investering, uppgår till 382 800 kr 

eller 750 kr per kvm vilket är att betrakta som en något låg hyra för denna 

typ av lokaler i Härnösand.  

Lokalgruppen har 2020-05-06 beslutat att rekommendera en förhyrning av 

lokalen förutsatt att investeringen om 650 000 kr ryms inom 

Arbetslivsförvaltningens investeringsbudget. 

För 2020 återstår 314.000 kronor av investeringsmedel  inom 

arbetslivsförvaltningen. Socialförvaltningen planerar bidra arbete o 

integration med 150.000 kr till den planerade investeringen. Kostnaden för 
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Arbete och integrations planerade investering kommer att delas upp på två 

år. De resterande 164.000 kronor av investeringsmedel för 2020 används 

under detta år och återstående anpassningar görs under 2021.  

Socialt perspektiv 

Vedhanteringen är ett samarbete mellan Arbetslivsförvaltningen och 

Socialförvaltningen. En del av verksamheten bedrivs i samarbete med 

sociala omsorgen och sysselsätter brukare som annars skulle sakna daglig 

sysselsättning.  

Ekologiskt perspektiv 

Samlokalisering av arbetslivsförvaltningens arenor bidrar till minskade 

transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samlokalisering av Arbetslivsförvaltningens arenor bidrar till att 

kostnadseffektivisera verksamheten både personellt och hyresmässigt  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18, ARN 2020-000037.      

______  
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§ 38 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor april 2020.      

______  

 


