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Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, onsdagen den 23 oktober 2019 kl 09:0013:20 
Ajournering 10:30-10:50, 11:20-13:00 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Dunia Ali (C) 
Krzysztof Lukaszewicz (S) 
Bill Lindgren (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
Ghaidaa Shihab (MP), tjänstgörande ersättare för Kersti Kicki Östensson (MP 
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare från § 90 för Martin Neldén (V) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

  - 

 

Övriga närvarande Marcus Selin, tf förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef    kl. 08:00-11:00 

Justerare  

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-96 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-23 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-05 Datum då anslaget tas ned 2019-11-26 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 89 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeraras tisdagen den 5 november kl 13.00.                                        

______  
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§ 90 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.      

______  
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§ 91 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Marcus Selin, tf förvaltningschef informerade om vuxenutbildningens 

ekonomi under några år tillbaka. 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om rapporterna Sommarferie 

2019 och sommarjobb sommaraktivitet 2019.     

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(13) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2019-000034 1.2.4.1 

Budgetuppföljning 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för september 2019 till handlingarna.  

Bakgrund 

Det ekonomiska utfallet för arbetslivsnämnden till och med september 

månad, visar ett positivt utfall i relation till budget, om 4,1 mnkr. 

Nämnden visar ett balanserat resultat för perioden. 

Ledning och övergripande administration visar ett balanserat resultat för 

perioden. 

Arbete och Integration visar ett positivt utfall om 5,7 mnkr. Faktorer som 

ligger till grund för verksamhetens positiva utfall är: 

 Bidrag från Arbetsförmedlingen har erhållits med 29,0 mnkr, 

periodens budget är 20,8 mnkr.  

 Totalt är intäkterna 10,8 mnkr högre än budgeterat medan 

kostnaderna endast är 6,3 mnkr högre. 

Vuxenutbildningen visar ett underskott i utfall mot budget om 1,6 mnkr. 

Faktorer som ligger till grund för verksamhetens underskott är: 

 Högre kostnader för arbetskraft  1,7 mnkr   

 Högre kostnader för externa tjänster 1,5 mnkr, utgörs framförallt av 

konsultkostnader inom yrkeshögskolan. 

De största intäkterna förutom skattemedel kommer från Arbetsförmedlingen, 

29,1 mnkr att jämför med det budgeterade som var 20,9 mnkr och utfallet 

2018 som var 25,1 mnkr. Migrationsverket har bidragit med 8,2 mnkr, 

budgeterat var 9,5 mnkr och utfallet 2018 var 12,0 mnkr. Noterbart är att 

schablonersättningen från Migrationsverket var 0,4 mnkr lägre i september 

än motsvarande ersättning var i juni. 
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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 Marcus Selin, tf förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10, ARN 2019-000034.     

______  
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§ 93 Dnr 2019-000043 1.2.4.1 

Verksamhetsplan och budget 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan inklusive intern kontrollplan för 2020,   

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2020, samt   

att delge kommunfullmäktige arbetslivsnämndens verksamhetsplan och 

budget för 2020.  

Bakgrund 

Verksamhetsplanen 2020 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 

politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Förslaget till verksamhetsplan 2020 bygger på beslutade mål och 

resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2020.   

 

Budget 2020 

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 

balans. Arbetslivsnämnden har tilldelats skattemedel till verksamhetsåret 

2020 med preliminärt 58,0 mnkr, vilket är en minskad ram om 2,0 mnkr mot 

verksamhetsåret 2019. Investeringsramen för 2020 är preliminärt 0,5 mnkr. 

I budgetförslaget har förvaltningen minskat personalvolymen med 46.8   

årsarbetare, varav 25.0 är en minskning av beredskapsanställningar, 3.5 

årsarbetare minskas inom vuxenutbildningen, resterade del av minskningen 

är beslutad minskning i 2019 års budget och får effekt 2020.  

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 114,8 mnkr. 

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 

bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 51,5 mnkr, 

vilket är en förväntad minskning om 10,2 mnkr i jämförelse med budget 

2019.   

Minskade intäkter och kostnadsuppräkningar ger sammantaget en total 

besparing för att nå en budget i balans om 9,8 mnkr i relation till budget 

2019. 
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Förvaltningens förslag till åtgärder för att säkerställa att verksamheten 

ryms inom skattemedelsram och förväntade intäkter är: 

 

1. Minskning av antalet årsarbetare med beredskapsanställning från 100 

till 75. Åtgärden innebär en kostnadsminskning inom Arbete och 

Integration om 8,0 mnkr. 

2. Minskning av 3.0 årsarbetare inom Komvux. Effekt 1,5 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innebär att färre personer får möjlighet till egen försörjning 

genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 

möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 

livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso 

– och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i 

familjer beroende av ekonomiskt bistånd. 

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.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Marcus Selin, tf förvalningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10, ARN 2019-000043.                       

______  
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§ 94 Dnr 2019-000086 1.1.3.0 

Sammanträdestider 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa följande sammanträdestider för Arbetslivsnämnden 2020:  

13 feb 

26 mars 

23 april 

28 maj 

17 juni 

17 sep 

22 okt 

10 dec 

samt 

att anta förslag till uppföljning av nämndens verksamheter enligt årshjul.                    

Bakgrund 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2020 med 

datum för utskick av handlingar, presidiets beredning, 

medbestämmandeförhandling med de fackliga organisationerna och 

nämndens sammanträde. Förslaget till sammanträdestider innehåller även 

datum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden. 

Förvaltningen har anpassat nämndens årshjul för uppföljning av verksamhet 

enligt så att det överensstämmer med sammanträdesplanen. Årshjulet är ett 

verktyg för uppföljning av verksamheterna.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

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

______  
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§ 95 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor september 2019.      

______  
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§ 96 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

A/Ordförandes rapporter 

Presidiemöte med HEMAB 24/9. Uppföljning sedan förra mötet samt nya 

frågor. Fortsatt utveckling av bland annat röjning där ALF får betalt då 

veden går till värmeproduktion. 

Bokslutskonferens 8/10 med samtliga förvaltningar. Vi kunde redan då 

redovisa prognos om ett överskott 2019, utöver de 2,0 mnkr som ska 

redovisas som resultatöverskott.  

Kort besök på Mid Sweden Office i Bryssel 3/10 (i samband med annan 

aktivitet utan kostnad för ALN) och samtal med t f chef Lotta Rönström. 

Från 1/1 2020 bildar de ett gemensamt kontor North Sweden European 

Office.      

______  

 


