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Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, onsdagen den 12 juni 2019 kl 08:00-13:25 
Ajournering 09:00-09:20, 09:35-09:55,10:40-13:00 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Glenn Sehlin (SD) 
Bill Lindgren (M) 
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare för Krzysztof Lukaszewicz (S) § 68 
Krzysztof Lukaszewicz (S) § 69 - § 77 
Martin Neldén (V) 
Kersti Kicki Östensson (MP), tjänstgörande ersättare för Laurent Serurre (MP) 
Dunia Ali (C) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Olof Burlin (V) § 69-77 
Lena Fassali (C) 
 

 
 
 
 

Övriga närvarande Petra Norberg, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Marcus Selin, arbetsmarknadschef 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Henric Landestorp, controller 
Thomas Andersson, enhetschef 
Ulf Sandström, Lärarnas Riksförbund 
Frida Holm, arbetsmarknadskonsulent 

 
 
kl. 08.00-10.40 
kl. 08.00-10.10 
kl. 08.00-10.40 
kl. 08.00-09.30 
kl. 08.00-10.40 
kl. 08.00-08.30 

Justerare  

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 68-77 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-18 Datum då anslaget tas ned 2019-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 68 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 18 juni kl 11.00.                 

______  
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§ 69 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.  

______  
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§ 70 Dnr 386  

Föregående protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Protokoll arbetslivsnämnden 2019-05-23.  

______  
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§ 71 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Frida Holm, arbetsmarknadskonsulent informerade om projektet nyanlända 

kvinnor till arbete. 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om verksamhetsberättelse 

2018 från Arbete & Integration. 

Thomas Andersson, enhetschef informerade om yrkeshögskolans 

utbildningar.      

______  
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§ 72 Dnr 2019-000034 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för maj 2019 till handlingarna.        

Bakgrund 

Arbetslivsnämnden förväntas, vid årets slut, arbetat in ett resultatöverskott 

om 2,0 mnkr.  

Det ekonomiska utfallet för arbetslivsnämnden till och med maj månad, visar 

ett positivt utfall i relation till budget, om 3,2 mnkr. 

Nämnden visar ett mindre underskott för perioden. 

Ledning och övergripande administration visar ett underskott om 0,1 mnkr. 

Arbete och Integration visar ett positivt utfall om 4,8 mnkr. Faktorer som 

ligger till grund för verksamhetens positiva utfall är: 

Perioden har större intäkter från Arbetsförmedlingen är budgeterat. 

Förvaltningens bedömning är att nivån på intäkterna kommer att sjunka 

under året och ligga i balans mot budgeterade intäkter från 

Arbetsförmedlingen.  

75,1 % av verksamhetens intäkter är externa och interna intäkter, att 

jämföras med 2018 års nivå på 69,2 %. 

Vuxenutbildningen visar ett underskott i utfall mot budget om 1,5 mnkr. 

Faktorer som ligger till grund för verksamhetens underskott är: 

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat. (0,4) vilket är statsbidrag för 

Yrkesutbildningar på gymnasienivå som inte omsatts i utfallet, men 

budgeterats för. 

Kostnaderna för verksamheten Yrkeshögskolan är högre än budgeterat. 

Förklaringar till det är färre elever än budgeterat för, högre kostnader för 

marknadsföring än budgeterat samt initiala kostnader för nya utbildningar 

med start i höst. 

Högre personalkostnader än budgeterat då omställningsprocessen tagit 

längre tid än budgeterat för. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det för nämnden och för kommunen som 

helhet, av stor vikt att leva upp till kommunens mål om välskött och god 

ekonomi. Uppföljning av budget och utfall säkerställer att kommunens 

invånare kan ta del av välfärden och att skattemedel används på ett sunt och 

förnuftigt sätt, enligt nämndens beslut 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-11, ARN 2019-000034.      

______  
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§ 73 Dnr 2019-000053 3.5.9.0 

Start av utbildningar inom Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att starta utbildningen Drifttekniker kraft och värme, 

att starta utbildningen VVS-ingenjör, samt 

att delegera till nämndens presidium att fatta nytt beslut angående start av 

utbildningar inom yrkeshögskolan 2019 om färre än 50 % av de som erbjuds 

studieplats tackar ja.  

Bakgrund 

Arbetslivsnämnden fattade beslut i maj om att starta utbildningarna Kyl- och 

värmepumpstekniker, Driftingenjör elkraft samt Montageledare Solel och att 

inte starta utbildningen Underhållstekniker på grund av för få sökande. 

Aktuella söksiffror för samtliga utbildningar: 

Utbildning Platser Sökande 

Kyl- och värmepumpstekniker 20 45 

Driftingenjör Elkraft 20 52 

Drifttekniker Kraft och Värme 20 25 

VVS-ingenjör 20 32 

Montageledare Solel 25 51 

 

Antal personer som kan erbjudas plats: 

Utbildning Behöriga 
Aktiva i 

BFU 
Reell 

komp. 
20%-

regeln 
Erbjuds 

plats 

Kyl- och värmepumpstekniker 21 12 4 0 37 

Driftingenjör Elkraft 42 3 0 0 45 

Drifttekniker Kraft och Värme 14 2 3 4 23 

VVS-ingenjör 19 4 3 4 30 

Montageledare Solel 41 0 0 0 41 
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Scenario 1, 70 % av de erbjudna tackar ja till en utbildningsplats: 

Utbildning Startar Betalda platser 

Kyl- och värmepumpstekniker 26 20 

Driftingenjör Elkraft 32 20 

Drifttekniker Kraft och Värme 16 16 

VVS-ingenjör 21 20 

Montageledare Solel 29 25 

Genomsnittligt betalda utbildningsplatser per utbildning: 20 

 

Scenario 2, 50 % av de erbjudna tackar ja till en utbildningsplats: 

Utbildning Startar Betalda platser 

Kyl- och värmepumpstekniker 18 18 

Driftingenjör Elkraft 23 20 

Drifttekniker Kraft och Värme 11 11 

VVS-ingenjör 15 15 

Montageledare Solel 21 21 

Genomsnittligt betalda utbildningsplatser per utbildning: 17 

Det är framförallt utbildningen Drifttekniker kraft och värme som riskerar att 

inte bära sina egna kostnader. Om utbildningen inte fylls kan kommunen 

ansöka om riktat tillfälligt startbidrag. Yh-myndigheten har möjlighet att ge 

bidrag för fyra tomma årsplatser, upp till 90 % av beviljat antal platser på 

utbildningen. Det riktade tillfälliga startbidraget är inte beaktat i kalkylen 

ovan. 

I scenario 2 beräknas att 50 % tackar ja till en utbildningsplats vilket är lågt 

om man ser i ett historiskt perspektiv. Trots detta kommer utbildningarna 

upp till 17 deltagare i genomsnitt per utbildning som helhet, vilket innebär 

att de kan bedrivas med ekonomisk hållbarhet. 

Mot ovanstående föreslår förvaltningen att även starta utbildningarna 

Drifttekniker kraft och värme samt VVS-ingenjör. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utbildningarna är budgeterade med ett deltagarantal på minst 17 elever för 

att ha ekonomisk hållbarhet. Vid antagningstillfället bör antalet sökande 
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överskrida denna siffra med minst 10 personer då det alltid faller bort elever 

innan start och under utbildningens gång.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-11, ARN 2019-000053.       

______  
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§ 74 Dnr 2019-000057 3.5.1.1 

Avgift för tentamen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att införa en avgift för tentamen om 500 kronor per tentamen för personer 

som ej är folkbokförda i Härnösands kommun.      

Bakgrund 

Lärcentrum erbjuder som en service möjligheten att få skriva tentamen på 

Lärcentrum. Härnösands kommun har hittills inte tagit ut någon ersättning 

för denna service. Utvecklingen i andra kommuner är att det är blivit 

vanligare med en avgift. Servicen kräver relativt stora resurser, framförallt 

med tentamensvakt i åtanke. Kostnad för en tentamen inklusive lokaler, 

personal, administrativt arbete samt material beräknas uppgå till mellan 1000 

och 2500 kronor beroende på hur många som skriver tentamen samtidigt. 

Från den 22/4, då E-tjänsten för tentamensservice öppnade, fram till och med 

24/5 har 32 personer ansökt om att få skriva tentamen via Lärcentrum. Av 

dessa är 13 personer inte folkbokförda i kommunen.  

Förvaltningen föreslår att en tentamensavgift på 500 kronor införs för 

personer som inte är folkbokförda i Härnösands kommun, och att servicen 

fortsätter att vara avgiftsfri för kommunmedborgarna. 

 

Avgifter i några andra kommuner 

Kommun Kommunmedborgare Ej kommunmedborgare 

Alingsås Avgiftsfritt 300 

Eslöv 500 Tas ej emot 

Forshaga 300 300 

Gällivare Avgiftsfritt Avgiftsfritt 

Gävle Avgiftsfritt (även ej 

folkbokförda med 

Gävle som studieort) 

500 

Hultsfred Avgiftsfritt Avgiftsfritt 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Karlshamn Avgiftsfritt 500 

Motala Avgiftsfritt Avgiftsfritt 

Norrtälje Avgiftsfritt (även ej 

folkbokförda med 

Norrtälje som 

studieort) 

500 

Värnamo Avgiftsfritt 700 

 

 

Socialt perspektiv 

Att erbjuda avgiftsfri tentamen till kommuninnevånare är en service i ledet 

att underlätta det livslånga lärandet och tillgängliggöra utbildning. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommuner har enligt kommunallagen 2:5 § rätt att ta ut avgifter för tjänster 

som tillhandahålls. Avgiften ska högst motsvara kommunens kostnad för den 

tillhandahållna tjänsten.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-12, ARN 2019-000057.      

______  
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§ 75 Dnr 2018-000045 133 

Samhällsorientering för nyanlända 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa genomförandet av upphandling av samhällsorientering.  

Bakgrund 

Samhällsorienteringen (SO) är sedan 2010 en del av etableringen av 

nyanlända. Det innebär att kommunen enligt lag ska erbjuda alla nyanlända 

och invandrare minst 60 timmars orientering om hur Sverige och hur det 

svenska samhället fungerar. Samhällsorientering ges på eget modersmål eller 

på ett språk den nyanlände väl behärskar. 

Sedan 2016 har efterfrågan på SO sjunkit i takt med att antalet asylsökande 

har blivit färre. Förvaltningen fick därmed i uppdrag i oktober 2018 att 

utreda hur SO kan bedrivas ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv. I 

november fattade nämnden beslut om att förvaltningen skulle påbörja en 

upphandlingsprocess av SO samt att återkomma med förfrågningsunderlag 

inför upphandling. 

Sedan 2018 har antalet ansökningar till SO sjunkit ytterligare, vilket 

inneburit att upphandling sker i form av direkt upphandling. Gränsen för 

värdet av det som ska upphandlas direkt var under 2018, 586 907 kr. Minst 

tre leverantörer ska om möjligt kontaktas för offert för att konkurrensutsätta 

behovet.  

I upphandlingsprocessen var det en leverantör Humanus Syd AB som var 

intresserad av att erbjuda sina tjänster och som bedömdes motsvara 

kvalitetskriterier som uppställdes. Upphandlingsunderlaget är tillika 

avtalsförslag, som har legat till grund för dialog om prestationer och 

kriterier. Det färdiga avtalet ses i bilaga 1. 

 

Socialt perspektiv 

I ett socialt perspektiv är det av största vikt att erbjuda samhällsorientering 

för att underlätta integrering och förståelse av det svenska samhället.  
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Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det för nämnden och för kommunen som 

helhet, av stor vikt att leva upp till kommunens mål om välskött och god 

ekonomi.        

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 209-06-11, ARN 2018-000045 

Protokollsutdrag ALN 2019-02-14 § 22 

Protokollsutdrag ALN 2018-11-22 § 96 

Protokollsutdrag ALN 2018-10-25 § 84  

______  
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§ 76 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor maj 2019.  

______  
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§ 77 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

A/Ordförandes rapporter 

Nämndens möte den 12/9 inleds kl. 8 på Församlingshemmet, Svenska 

Kyrkan. Det blir information och samtal om samarbeten och besök på kafé 

Trädgårn eller boende. 

 

Svar till 5i12 rörelsen angående svenska för invandrare (SFI) har skickats 

och finns som bilaga till protokollet.  

 

B/Förvaltningschefens rapporter   

Förvaltningschefen informerade om en genomförd Workshop inom ramen 

för sjöfartsutredningen, där Arbetslivsförvaltningens förvaltningschef deltar 

genom styrgrupp. Branschen representerades av Transportförbudets 

representant.  

 

Härnösands kommun närvarar på Almedalen genom representanter från 

politik och tjänstemän. Förvaltningens förvaltningschef ska närvara och för 

dialog med Delegationen Unga till Arbete (DUA) om att delta i DUA:s 

arrangemang.                                

______  

 


