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Plats och tid Tillsammans, Lärcentrum torsdagen den 22 oktober 2020 kl 09:00-13:40 
Ajournering 10:22-10:40, 11:25-12:00, 12:00-13:00 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP) §55-62 
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§63-66 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Lena Fassali (C) 
Martin Brendan McCarthy (S) §55-62 
Elna Lundgren (L) §55-57 

Övriga närvarande Ingrid Nilsson, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Ameli Engström, rektor 
Henric Landestorp, controller 
Mari Persson, verksamhetsstrateg 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 

 
 
kl. 09:00-10:22 
kl. 09:00-10:22 
kl. 09:00-11:25 
kl. 09:00-11:10 
kl. 09:00-11:25 

Justerare  

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen tisdag den 27 oktober kl10:00.  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 55-66 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-27 Datum då anslaget tas ned 2020-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 55 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den tisdag den 27 oktober kl 10.00.          

______  
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§ 56 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.                       

______  
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§ 57 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Ameli Engström, rektor informerade om hur lång man kommit i processen 

för en ny organisation inom vuxenutbildningen. 

Issa Sassi informerade om  

- Sommarläger i samverkan med KFUM 2020 

- Sommarjobb 2020 

- Redovisning från Arbetslivsinriktad rehabilitering september 2020      

______  
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§ 58 Dnr 386  

Föregående protokoll 2020-09-24 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa protokollet från 2020-09-24 förutan protokollsanteckningen i § 

43..       

Yttranden 

I ärendet yttrade sig Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M), Kersti Kicki 
Östensson, (Mp), Jozef Lukaszewicz (S), Dunia Ali (C) samt Sverker Ingemar 
Ågren (KD) 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att protokollet från 2020-09-24 ska fastställas förutan 

protokollsanteckningen i  43. 

Bengt Wallgren (M) yrkar på att protokollsanteckningen ska vara kvar i 

föregående protokoll.         

Propositionsordning 

Arbetslivsnämndens ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 

ordförandes yrkande samt Bengt Wallgrens yrkande.  

Ordförande frågar om yrkandena är rätt uppfattade. 

Ordförande föreslår propositionsordningen att ställa ordförandes yrkande 

mot Bengt Wallgrens (M).  

Propositionsordningen godkänns. 

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 

förslag om att protokollsanteckningen tas bort. 

Ordförande frågar därefter om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med 

yrkandet från Bengt Wallgren (M) att protokollsanteckningen ska vara kvar i 

protokollet. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag 

om att protokollet från 2020-09-24 ska fastställas förutan 

protokollsanteckningen i § 43 

Votering begärs och verkställs.     
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Votering och utfall 

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Den som bifaller 

ordförandes förslag röstar ja, den som bifaller yrkandet från Bengt Wallgren 

(M) röstar nej. 

Votering sker med upprop 

Votering enligt tabell 

Ledamot Parti Ja Nej 

Sverker Ågren KD X  

Nina Skyttberg S X  

Bengt Wallgren M  X 

Krzyxztof Lukaszewicz S X  

Olof Burlin V Avstår  

Dunia Ali C Avstår  

Bill Lindgren M  X 

Glenn Sehlin SD  X 

Kersti Kicki Östensson MP X  

 

Beslut 

Med 4 jaröster och 3 nejröster beslutar nämnden att protokollet från 2020-

09-24 ska fastställas förutan protokollsanteckningen i § 43.            

Beslutsunderlag 

Arbetslivsnämnden protokoll 2020-09-24.      

______  
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§ 59 Dnr 2020-000005 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för januari till september 2020 till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Det ackumulerade överskottet uppgår 7,1 mnkr, motsvarande period ifjol var 

överskottet på 4,1 mnkr. Den stora budgetavvikelsen beror till största delen 

på betydligt fler anställda inom arbetsmarknadsåtgärder vilket generat såväl 

mer intäkter som ökade kostnader, fler utbildningar på yrkeshögskolan samt 

att staten står för 100% av kostnaden för yrkesvux. Dessutom finns det ett 

par tjänster med i budget som vakantsatts. 

Samtliga ansvar uppvisar överskott varav Vuxenutbildningen har det största 

på 3,8 mnkr följt av Arbete o Integration som har 2,9 mnkr i överskott. 

Av intäkterna kommer 43% från skattemedel och 57% från övriga källor, av 

dessa står arbetsförmedlingen för 53%, uttryckt i kronor blir det 31 miljoner.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Henric Landestorp, controller. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-15, ARN 2020-000005.               

______  
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§ 60 Dnr 2019-000104 3.4.3.0 

Arbetsmarknadstorg 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att ansöka medel hos Samordningsförbundet för Arbetsmarknadstorg.                     

Bakgrund 

Härnösands kommun står inför stora utmaningar i samband med de 

förändringar som sker inom arbetsförmedlingen och som bland annat innebär 

att kontoret i Härnösand läggs ner. Detta innebär att behovet av nära 

samverkan och en gemensam plattform för olika myndigheter blir allt 

viktigare då den stora målgruppen arbetssökande är i behov av personliga 

möten med handläggare och inte har den kompetens och förmåga som krävs 

för att hålla digitala kontakter. 

 

Målgruppens försörjningshinder är sammansatta, diffusa och går inte att 

inordna under en myndighets ansvarsområde. Insatserna behöver dessutom 

sättas in parallellt - ett socialt stöd samtidigt med arbetsmarknadsinsatser 

eller hälso- och sjukvårdsinsatser. Flera myndigheter arbetar utifrån olika 

perspektiv eller målgrupper med frågor som rör arbete, rehabilitering och 

självförsörjning.  

 

Viktigt är att utarbeta ett gemensamt synsätt samt en analys av vad 

målgrupper behöver. Då krävs samverkan mellan kommun/region och de 

statliga myndigheterna vilket påtagligt kommer underlättas med ett 

Arbetsmarknadstorg.  

 

Målgrupp  

Arbetsmarknadsstorget vänder sig till kommunmedborgare mellan 16-65 år 

och som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, 

etableringsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Till 

målgruppen hör även personer som står utan ersättning men är i behov av 

stöd.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13, ARN 2020-000104.         
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______  
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§ 61 Dnr 2019-000086 1.1.3.0 

Sammanträdestider 2020 reviderad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förvaltningen förslag till förändrad sammanträdestid för 

arbetslivsnämndens möte i december till november 2020.  

Bakgrund 

Förvaltningen fick i uppdrag att förslå ändrad dag för nämndens möte i 

december till november av presidiet vid beredningen i oktober. Enligt 

uppdraget föreslår förvaltningen att nämnden i december flyttas till den 26 

november 2020 och beredningen till den 16 november. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-15, ARN 2019-000086.    

______  
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§ 62 Dnr 2020-000086 1.1.3.1 

Sammanträdestider 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa följande sammanträdestider för arbetslivsnämnden 2021: 

11 feb 

25 mars 

22 april 

27 maj 

17 juni 

16 sep 

21 okt  

9 dec 

Bakgrund 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2021 med 

datum för utskick av handlingar, presidiets beredning samt nämndens 

sammanträden. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12, ARN 2020-000086.    

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2020-000088 1.1.3.1 

Internkontroll 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag på bruttolista med risker som ska värderas 

genom konsekvens- och sannolikhetsbedömning inför beslut om 

internkontrollplan 2021.  

Bakgrund 

Internkontroll handlar om att säkerställa att kommunens övergripande mål 

uppfylls. Om det finns hinder för detta så ska sådana risker elimineras eller 

reduceras. Viktigt är också att ta hänsyn till vilka konsekvenser riskerna kan 

leda till.  

Första steget i arbetet att ta fram en plan för internkontroll är att 

identifiera/kartlägga risker. Riskerna ska knytas till ett av kommunens 

övergripande mål, samt till en rutin, process eller system. Exempel på 

riskkategori kan vara: verksamhetsrisk, ekonomisk risk, juridisk risk, 

förtroendeskada eller att enskild individ drabbas.  

Förvaltningen har sammanställt en bruttolista med risker som föreslås 

värderas genom en konsekvens- och sannolikhetsbedömning.  

Beslutsunderlag 

KS 2019-000370 Reglemente för internkontroll 

Muntlig information från Mari Persson, verksamhetsstrateg. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-15, ARN 2020-000088.   

______  
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§ 64 Dnr 2020-000089 1.1.3.1 

Yttrande till KS över SOU 2020:41, Kommuner som 
utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget, samt 

att överlämna arbetslivsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

På uppdrag av Regeringen har det genomförts en utredning av 

förutsättningarna för kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiken. 

Utredningen fick namnet Kommuner som utförare av tjänster åt 

Arbetsförmedlingen (SOU 2020:41) och Arbetslivsförvaltningen har genom 

remissvar fått möjlighet att lämna synpunkter avseende utredningen. 

Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag. 

 

Sammanfattande synpunkter i remissvaret 

Härnösand har idag cirka 1400 arbetslösa. Varken kommunen eller de 

privata aktörerna som i dagsläget finns på marknaden mäktar med att rusta, 

coacha och matcha samtliga av dessa utan samtliga aktörer behövs.  

Förvaltningen anser att det är rimligt att kommunernas arbete inom det 

arbetsmarknadspolitiska området regleras och att ersättning för dessa 

uppdrag inkluderar kommunerna på samma sätt som andra utförare. 

Utifrån nuvarande befogenheter på arbetsmarknadsområdet har kommunen 

en begränsad målgrupp. Om målgruppen breddas kommer fler av de 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ta del av kvalitativa 

insatser.  

När kommunen blir en aktör i den statliga arbetsmarknadspolitiken kommer 

det i förlängningen att generera mer medel och mer resurser till kommunen. 

Dessa medel kommer att användas till att bygga långsiktiga verksamheter 

anpassade utifrån målgruppens behov.    

 

 

Socialt perspektiv 
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Kommunens medverkan i arbetsmarknadspolitiken kommer att generera en 

breddad möjlighet till arbetsmarknadsinsatser för medborgarna. På sikt 

medför förslaget att kommunen kan bygga ännu bättre verksamheter som 

möter medborgarnas behov och som erbjuder fler människor anställning.   

Ekologiskt perspektiv 

Genom fler arbetstillfällen och en ökad tillgänglighet till insatser på 

hemmaplan bidrar förslaget till minskat resande för de arbetssökande och 

således minskad miljöpåverkan.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget möjliggör för att fler av de personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden får ta del av kvalitativa insatser med målet att bli 

självförsörjande. Att individen blir självförsörjande får effekt även på 

samhällsnivå genom bl. a. minskat försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.     

Barnperspektiv 

Förslaget medför mer individpassade insatser till individen vilket ökar 

möjligheten att bli självförsörjande. När en förälder blir självförsörjande ger 

det ringar på vattnet och påverkar även barnen. Det ger förbättrade 

ekonomiska förutsättningar och bidrar ofta till en ökad självkänsla, 

förbättrade rutiner, ökad livskvalitet och en tilltro till framtiden vilket 

återspeglar sig hos hela familjen, i synnerhet barnen.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, verksamhetschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-15, ARN 2020-000089.      

______  
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§ 65 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapporteringen av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor september 2020.  

______  
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§ 66 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Ordförandes rapporter  

Länsstyrelsen har beslutat om antal anvisade personer 2021 enligt 

Bosättningslagen till Härnösands kommun och det är totalt 8. Det inkluderar 

ensamkommande barn.          

______  

 


