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§ 13 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 19 februari kl. 11:00.                                        

______  
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§ 14 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.                                         

______  
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§ 15 Dnr 386  

Föregående protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga förgående protokoll till handlingarna.    

Beslutsunderlag 

Protokoll arbetslivsnämnden 201-01-17.      

______  
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§ 16 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.       

Beslutsunderlag 

Joakim Hagström, IT-konsult informerade om ipad och mejl till 

förtroendevalda. 

Marcus Selin informerade om samhällsorienteringen och yrkeshögskolan.      

______  
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§ 17 Dnr 2019-000010 1.2.4.0 

Reviderad investeringsram 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige att få överföra 2018 

års överskott i investeringsmedel om 1,0 mnkr till arbetslivsnämndens 

investeringsram för 2019.  

Bakgrund 

Arbetslivsnämndens bokslut för 2018 visar att nämnden inte har omsatt 

tilldelade investeringsmedel om 1,5 mnkr för 2018.  

0,5 mnkr har investerats i: 

Uppgradering av reglersystem i Härnösands energitekniska arena – 113 tkr 

Möbler och pedagogisk miljö i Johannesbergshuset – 328 tkr 

 

I planen för investeringar under 2018 ingick möblering och IT-utrustning till 

Lärcentrum. Inköp av möbler kunde inte ske då upphandlingsprocess 

inleddes nationellt, då tilldelat uppdrag blev överklagat. Under processen då 

överklagandet hanterades kunde inte möbler upphandlas. I slutet av 

november tilldelades uppdraget och inköp kunde därefter genomföras. 

Förvaltningen har beställt möbler, men investeringarna för dessa genomförs i 

början av 2019, då möblerna levereras. Summa inköp möbler för 

iordningsställande av Lärcentrum: 0,5 mnkr. 

Investeringar i pedagogisk miljö i Resursgruppens bageri krävs för att 

möjliggöra att deltagare i arbetsmarknadsinsats ska få möjlighet att validera 

arbetsmoment och kunskap till gymnasiepoäng i kurs. Bageriets nuvarande 

lokaler tillåter inte fler än tre personer att arbeta i lokalen, varför ett 

iordningsställande av större lokal krävs. Ombyggnationerna har dragit ut på 

tiden, och beräknas stå klara första halvåret 2019. Summa beräknade 

kostnader för iordningsställande av pedagogisk lokal: 0,5 mnkr. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv gynnas en långsiktig och planerad 

investeringsplan, där nyetablering av Lärcentrum är planerad för 2019.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelser 2019-01-29, ARN 2019-000010.                    

______  
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§ 18 Dnr 2018-000108 012 

Verksamhetsplan med intern kontrollplan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad verksamhetsplan och budget 2019 för 

arbetslivsnämnden, samt 

att skicka reviderad verksamhetsplan 2019 för arbetslivsnämnden vidare till 

kommunstyrelsen för kännedom.  

Bakgrund 

Verksamhetsplanen 2019 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 

politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Vid ingången av en ny mandatperiod ska arbetslivsnämnden fatta ett nytt 

beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

Förslaget till verksamhetsplan 2019 bygger på beslutade mål och 

resultatuppdrag och beslut om fördelade medel i budget 2019.  En revidering 

av tilldelad skattemedelsram har genomförts efter beslut i 

kommunfullmäktige, vilket ger arbetslivsnämnden 57,5 mnkr för 2019. 

Utöver en minskning av skattemedelsram om 2,0 mnkr fattade även 

fullmäktige beslut om att arbetslivsnämnden har ett resultatöverskott 2019 

om 2,0 mnkr. 

För att uppnå ett resultatöverskott om 2,0 mnkr vidtar nämnden följande 

åtgärder: 

Vakantsättning av enhetschefstjänst inom Integration och Mottagning – 0,7 

mnkr. 

Försiktighetsprincip i kompetensinsatser, resor och inköp – 0,3 mnkr. 

Personalkostnadsminskning vikarier – 0,1 mnkr. 

Minskad finansiering för sommarjobb 2019 från 1,6 mnkr till 1,3 mnkr, 

vilket motsvarar – 0,3 mnkr. 

Projekt ”Riktade insatser för nyanländas lärande” ger statsbidrag 

motsvarande 50 % av en heltid inom övergripande ledning + 0,4 mnkr. 

Ökning av externa intäkter inom HETA motsvarande + 0,3 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut innebär en minskad finansiering för nämnden 

om 4.0 mnkr. Detta medför konsekvenser för finansierade åtgärder, enligt 

årsplanen följande:  

Ökat antal i beredskapsanställning beräknas uppnås i budget för 2019, men 

har räknats ned med 27 årsarbetare, efter nya förutsättningar kring 

extratjänster. Budgeten har tagit hänsyn till 93 årsarbetare, vilket är en 

ökning mot 2018 års budget med 14 årsarbetare.  

Utökad sfi kan inte uppnås då personalkostnadsminskningar inte medger 

utökning av yrkesinriktningar inom sfi.  

Antalet anställda i AB-anställning (alla anställningar utom 

beredskapsanställda) minskar i förvaltningens förslag med 18 årsanställda 

från 94,6 årsanställda men ökar när anställda i beredskapsprogram räknas in 

till totalt 204 årsarbetare. Antalet i beredskapsanaställning ökar med 14 

årsarbetare från 79 årsarbetare 2018 till 93 årsarbetare 2019. Uppräkningen 

baseras på det faktiska utfallet av antalet i beredskapsanställning 2018.  

Den minskade volymen av AB-anställda är en konsekvens av upphandlad 

sfi, anpassning av personalstyrka inom såväl samhällsorientering, 

vuxenutbildning, administration, flytt av kommunikatör till 

kommunstyrelseförvaltningen samt inom integrationsverksamhet utifrån 

minskat behov och ändrade ekonomiska förutsättningar.  

Minskad finansiering av sommarjobb för 2019 om 0,3 mnkr motsvarar en 

minskning om 41 platser.  

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2019 uppgår till 122,5 mnkr. 

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 

bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 67,0 mnkr, 

motsvarande 54 % av all finansiering. Lönestöden har räknats upp med 12 

mnkr från 2018 års nivå. Schablonersättning har minskats med 9,0 mnkr från 

2018 års nivå.  46 % av verksamheterna är skattemedelsfinansierad 2019. 

Då 54 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 

intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 

påverkar intäkterna och bidragen. I bokslutet 2018 ligger den externa och 

interna intäktsnivån på 57 %, trots minskade intäkter från Migrationsverket. 

Internkontrollplan 2019  

En god internkontroll är en förutsättning för att bedriva en effektiv och säker 

verksamhet som berör alla medarbetare. planering, utförande och 

uppföljning av internkontroll ingår som en del av förvaltningens ordinarie 

verksamhetsstyrning. Fokusområden för internkontroll 2019: 

Uppföljning av upphandlade tjänster 
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Återsökning av statliga medel 

Interkontrollen ska genomlysa ansvar och rutiner kring de båda 

fokusområdena. 

 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv ger budgetförslagets uppräkning av antal i 

beredskapsanställda möjlighet till effekter såsom minskat behov av 

ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på 

välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 

såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 

statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 

helhet. Besparingar påverkar inte lagstyrd verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-31, ARN 2018-000108. 

Protokollsutdrag 2018-12-17 § 139 

______  
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§ 19 Dnr 2019-000015 142 

Arbetsmarknadsinsatser 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att äska 2 400 tkr från kommunstyrelsen för arbetsmarknadsinsatser 2019.  

Bakgrund 

Arbetslivsförvaltningen har i dagsläget drygt 50 extratjänster med placering 

inom kommunens verksamheter. Från och med den 1 januari 2019 har 

Arbetsförmedlingen infört stopp på anvisningar till extratjänster. Personer 

som har en extratjänst som löper ut under 2019 får slutföra sin anställning, 

däremot fattar Arbetsförmedlingen inga nya beslut. Extratjänst berättigar inte 

till A-kassa vilket innebär att den som inte får ett arbete när anställningen 

avslutas kommer att vara i behov av försörjningsstöd.  

 

Ett genomsnittligt försörjningsstöd för en ensamstående person är i dag 

ungefär 7 500 kr/mån för en person över 25 år. 

I en ekonomisk kostnadsberäkning av att anställa 50 personer i nystartsjobb i 

sex månader istället för försörjningsstöd, visar insatsen att kostnaden första 

året blir 0,6 mnkr mindre i arbetsinsatsen för kommunen. 

Andra året ger arbetsmarknadsinsatsen en kostnadsminskning för kommunen 

om 3,3 mnkr.  

 

Förvaltningen föreslår att personer som avslutar en extratjänst under 2019 

och som inte går vidare till en reguljär anställning ska erbjudas nystartsjobb 

under minst 6 månader. Det gör att personen kan gå vidare i sin utveckling 

att nå egen försörjning istället för att passivt uppbära bidrag. Nystartsjobb 

berättigar till A-kassa efter avslutade anställning.  

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att äska 2 400 tkr från 

kommunstyrelsen som delfinansiering av nystartsjobb under 6 månader för 

personer som avslutar en extratjänst under 2019.  
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Socialt perspektiv 

De allra största vinsterna med en anställning är de humanitära för personer 

och deras familjer. Att ha ett arbete, tillhöra ett socialt sammanhang och ha 

möjlighet att försörja sig själv och sin familj är viktiga delar för att må bra. 

Föräldrar som arbetar är goda förebilder till sina barn. En anställning och 

referenser gör också personen attraktivare för arbetsgivare. Att leva på små 

ekonomiska marginaler och med en ovisshet påverkar många arbetssökande 

negativt och kan leda till psykisk ohälsa. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunen får minskade kostnader för personer som i stället för ekonomiskt 

bistånd får en subventionerad anställning under en begränsad tid. 

Arbetsplatserna inom kommunens verksamheter får genom anställningarna 

tillgång till extra resurser. Kommunens skattemedelsunderlag ökar då 

personer i anställning betalar kommunalskatt.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07, ARN 2019-000015.   

______  
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§ 20 Dnr 2019-000011 643 

Utbildningar Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att erbjuda de av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade utbildningarna 

2019  

att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning 

med ansvar enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.  

Bakgrund 

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 29 januari vilka 

ansökningar som beviljats ingå i yrkeshögskolan 2019. 

Av totalt 1105 inkomna ansökningar har myndigheten beviljat 496. Det 

innebär en beviljandegrad på 45 % vilket är den högsta någonsin. 

Härnösands kommun har beviljats fyra utbildningar: 

 Ingenjör VVS och energi med 3D CAD, BIM och 

solenergikompetens. 450p. 2,25 år.  

2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 

Driftsbidrag 75 800 per årsstudieplats 

Utbildningsform, halvdistans. 

 Certifierad kyl- och värmepumpstekniker inriktning 

energieffektivisering. 300p. 1.5 år.  

2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 

Driftsbidrag 81 000 per årsstudieplats 

Utbildningsform, halvdistans 

 Montageledare Solel. 100p. 0.5 år.  

2 utbildningsomgångar, 25 platser per omgång. 

Driftsbidrag 70 200 per årsstudieplats 

Utbildningsform, halvdistans 

 Underhållstekniker inom processindustrin. 

Krav på komplettering innan slutgiltigt beslut. 

Utbildningsform, närstudier. 

Socialt perspektiv 
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Av 12700 examinerade 2016 hade 93 % jobb året efter examen. 68 % av 

dessa har ett jobb som överensstämmer helt eller till största delen med 

utbildningen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utgångpunkten 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, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13, ARN 2019-000011.  

______  
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§ 21 Dnr 2019-000012 615 

Ansökning av utbildning Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om statsbidrag för att 

bedriva utbildning inom följande områden: 

 Livsmedelsindustri och kretsloppsodling 

 Specialistundersköterska 

 Fastighetsingenjör 

 Vindkraft 

 Automationstekniker 

 Drifttekniker 

 Turistnäringen                                                             

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Olov 

Asplund (L). 

Yrkanden 

Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) yrkar på att 

arbetslivsnämnden ansöker om utbildningen Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö på 

Yrkeshögskolan. 

Ordförande yrkar avslag på tilläggs förslaget. Ordföranden hänvisar till 

Kommunstyrelsen beslut att utreda start av sjöfartsutbildning, under 

kommundirektörens ledning.        

Propositionsordning 

Arbetslivsnämnden ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 

förvaltningens förslag, samt ett tilläggs yrkande om ytterligare en ansökan 

om utbildning yrkeshögskolan. 

 

Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla Förvaltningens 

förslag angående sju utbildningar. Därefter behandla tilläggsyrkandet från 

Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M), att dessutom 
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söka en åttonde utbildning, Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö. Till detta yrkade 

ordförande avslag.  

 

Prepositionsordningen godkänns. 

 

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag om utbildningar inom sju områden och finner att 

nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Ordförande ställer därefter tilläggsyrkandet från Glenn Sehlin (SD), Bengt 

Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) om en åttonde utbildning mot avslag. 

Ordförande frågar om nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet och därefter 

om det ska bifallas.  

Ordförande finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.   
 

Votering begärs och verkställs.        

Votering och utfall 

Ordförande föreslår följande propositionsordning: Den som vill avslå 

tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet från Glenn 

Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) röstar nej. Vinner 

ja, görs inget tillägg i ansökan ang. YH utbildning. Vinner nej, lägger 

nämnden till Fartygsbefälsutbildning i ansökan Propositionsordningen 

godkänns.  

Votering sker med upprop.  
 

Votering enligt tabell 

Ledamot 
 

Parti Ja Nej 

Sverker Ågren  KD X  

Nina Skyttberg S X  

Bengt Wallgren M  X 

Josef Lukaszewicz S X  

Martin Neldén V X  

Laurent Serrure MP X  

Dunia Ali C X  

Bill Lindgren M  X 

Glenn Sehlin SD  X 
 

Med rösterna 6 jaröster och 3 nejröster, beslutar nämnden att utan tillägg 

ansöka om statsbidrag för att bedriva utbildningar inom sju områden enligt 

förvaltningens förslag. 
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Bakgrund 

Ansökan om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning öppnar 9 april. Ansökan 

ska lämnas in senast 18 juni. 

Vuxenutbildningen har inför ansökningsomgången 2019 arbetat med att 

bredda utbudet som tidigare dominerats av utbildningar inom energi och 

tekniska arbeten. 

Socialt perspektiv 

Utbildningar inom yrkeshögskolan syftar till att tillgodose arbetslivets behov 

av efterfrågan och kompetens. Statistik från tidigare utbildningsomgångar 

visar att över 90 % har arbete året efter examen. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utbildningar inom såväl kretsloppsodling som förnybar energi vill 

förvaltningen bidra till ett hållbart samhälle. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.         

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11, ARN 2019-000012.   

______  
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§ 22 Dnr 2018-000045 133 

Samhällsorientering för nyanlända 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att förvaltningen återkommer till nämnden med underlag inför 

tilldelningsbeslut enligt tidsplan,  

att lägga promemorian till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningen att vid nästa sammanträde informera om 

upphandlingsdokumentet.                   

Bakgrund 

Arbetslivsnämnden beslutade i november 2018 att uppdra till förvaltningen 

att påbörja en upphandlingsprocess av samhällsorientering för nyanlända, att 

återkomma med förfrågningsunderlag senast i februari 2019 samt att 

beskriva hur samhällsorienteringen kan fortsätta bedrivas i egen regi. 

Ansvarig för samhällsorientering har tillsammans med medarbetarna tagit 

fram förslag till hur samhällsorientering kan bedrivas i egen regi. De flesta 

förslagen även om de är positiva ur verksamhetssynpunkt saknar 

finansiering.  

Arbetet med förfrågningsunderlaget pågår fortfarande. Enligt tidplanen för 

upphandlingen bör förfrågningsunderlag vara klar i mars/april och 

tilldelningsbeslut fattas i juni. 

Tidplan: 

 Framtagning av förfrågningsunderlag  2018-12 – 2019-03 

 Annonsering av underlag 2019-04-11 

 Sista dag för frågor 2019-04-30 

 Sista anbudsdag 2019-05-07 

 Öppning av anbud  2019-05-08 

 Utvärderingsprotokoll med beslutsförslag 2019-06-05 

 Tilldelningsbeslut, senast 2019-06-07 

 Underskrivet ramavtal 2019-06-20 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förvaltningens samlade bedömning är att samhällsorientering med 

ekonomisk och praktisk fördel kan upphandlas. 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 Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30, ARN 2018-000045. 

Protokollsutdrag § 96 ARN 2018–000045 

______  
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§ 23 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande om deltagande i SKL 

Arbetsmarknadsdagar- och näringslivsdagar och fastställande av 

Verksamhetsberättelse för 2018. 

Delegationslistor januari 2019.      

______  
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§ 24 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

A/Ordförandes rapporter 

Utbildningsdag den 20 februari och 1 mars för nämndens ledamöter. 

 

 

B/Förvaltningschefens rapporter 

______  

 


