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Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, torsdagen den 12 september 2019 kl 08:00-
14.30 
Ajournering 11.00-11.25, 12.20-14.05 

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) 
Krzysztof Lukaszewicz (S) 
Dunia Ali (C) 
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare för Martin Neldén (V) 
Kersti Kicki Östensson (MP), tjänstgörande ersättare för Laurent Serurre (MP) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Martin Brendan McCarthy (S) 
Richard Viklund (M) 
Mai Nahas (KD) 

 
 
 
 

Övriga närvarande Marcus Selin, tf förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Henric Landestorp, controller 
Mari Persson, verksamhetsstrateg 
Petra Norberg 

 
 
kl 10.00-12.00 
kl 10.00-12.00 
kl 10.00-10.45 
kl 10.00-10.15 

Justerare  

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 78-88 
 Lise-Lott Mineur Omdelbar justering  § 86 

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-17 Datum då anslaget tas ned 2019-10-09 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 78 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar  

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 17 september kl 14.00.                                                                

______  
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§ 79 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.         

______  
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§ 80 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.         

Beslutsunderlag 

Nämnden besökte på morgonen före sammanträdet Svenska kyrkan i 

Härnösands pastorat och informerades av domprost Kent Nordin samt 

diakon Hilma Lindell om verksamhet, organisation och samverkan i 

”Trädgårdn” i centrala Härnösand.  

 

Ordförande Sverker Ågren informerade om att förvaltningschef Petra 

Norberg beviljats omedelbar befrielse från uppdraget som chef från 2019-09-

10. Tackade henne för det goda arbete hon utfört och överlämnade en 

blomma. Välkomnade samtidigt Marcus Sellin som tillförordnad chef.  

 

Mari Persson, verksamhetsstrateg informerade om projektet Nyanländas 

lärande. 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om ansökan till Europeiska 

Socialfonden (ESF) ”Alla kan jobba”. 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om rapporten jobbsatsning ett 

samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Marcus Selin, tf förvaltningschef informerade om kvalitetsrapport om 

vuxenutbildningen och kvalitetsrapport från Humanus Syd AB om sfi.     

______  
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§ 81 Dnr 2019-000051 1.1.3.0 

Bokslut 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av tertial 2, med överskott 3,3 mnkr samt för 

helår 2019 om 2,6 mnkr, samt 

att vidarebefordra rapporten till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre 

delårsrapporter per år till nämnderna. Delårsbokslutet redovisar viktiga 

händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, det ekonomiska läget samt 

prognos för 2019.  

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett överskott om 3,3 mnkr. 

Nämnden har ett överskottskrav om 2,0 mnkr för 2019 på helåret. Prognosen 

visar till dags dato ett prognostiserat överskott om 2,6 mnkr vid årets slut.  

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att förvaltningens 

bedömning är att två av tre mål kommer att uppnås och att ett mål bedöms 

delvis uppnås. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

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 Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
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Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09, ARN 2019-000051.      

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2019-000071 1.2.3.2 

Internkontroll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till prioriteringar i internkontrollplan för 

2020.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 om ett reviderat reglemente för 

internkontroll för Härnösands kommun. Syftet med reglementet är att 

säkerställa att de kommunala målen uppfylls genom tillfredsställande 

internkontroll.  

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Det innebär bland annat att nämnden årligen ska besluta 

om internkontrollplan som en del av verksamhetsplanen.  

 

Förvaltningen har inför 2020 kartlagt viktiga processer/kontrollområden och 

sammanställt en så kallad risklista. En riskanalys har genomförts där 

identifierade risker har prioriterats genom en konsekvens- och 

sannolikhetsbedömning.  

 

Förvaltningen föreslår utifrån genomförd riskanalys att följande risker 

prioriteras i internkontrollplan 2020: 

 

Kommunövergripande mål 6 - God service med gott bemötande 

 

 Hantering sekretess 

Risk att sekretess inte beaktas i det dagliga arbetet vilket få konsekvenser 

för berörd individ. 
 

 Hantering av extern kommunikation till målgrupper/kunder 

Risk att information inte delges eller att den  är otydlig eller felaktig. 
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Kommunövergripande mål 7 - Framtidens arbetsgivare 

 

 Bemötande - Kulturella olikheter   

Risk att bristande kunskaper om kulturella skillnader påverkar 

arbetsklimat/och samarbete negativt. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Internkontroll säkerställer att de kommunala målen uppfylls genom att bidra 

till att verksamheterna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva, samt att 

verksamheterna är tillförlitliga genom att lagar, föreskrifter och riktlinjer 

följs.   

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Mari Persson, verksamhetsstrateg. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-26, ARN 2019-000071. 

 Reglemente för internkontroll, KS 2028-249  

______  
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§ 83 Dnr 2019-000066 1.1.6.4 

Remissvar promemoria från KLIVA "På väg - mot stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk" 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lämna remissvar enligt förvaltningens förslag.  

Bakgrund 

Regeringen tillsatte den 26 juli 2018 utredningen ”En sfi och 

vuxenutbildning av högre kvalitet.” Sedan dess har regeringen beslutat om 

tilläggsdirektiv två gånger. 31 maj redovisades den del av uppdraget som 

omfattar individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och 

annan utbildning enligt förordningen om etableringsinsatser. 

Utredningen föreslår en sammanhållen utbildning i vilken eleven garanteras 

en undervisningstid om minst 23 timmar i veckan under en 

fyraveckorsperiod. Den sammanhållna utbildningen består av ett sammansatt 

urval kurser som är anpassat till målgruppens gemensamma behov och 

förutsättningar. 

Den andra juli gick delbetänkandet ut på remiss där Härnösands kommun är 

en av remissinstanserna.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef. 
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Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29, ARN 000066.      

______  
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§ 84 Dnr 2018-000106 006 

Sammanträdestider 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till förändrad sammanträdestid för 

arbetslivsnämndens möte i oktober 2019.  

Bakgrund 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2019 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. 

Nämnden beslutade att anta föreslagna sammanträdestider 2018-11-01.  

Förvaltningschef fick i uppdrag att föreslå ändrad dag för nämndens möte i 

oktober av presidiet till nämndens möte i september. Enligt uppdraget 

föreslår förvaltningen nämnden att flytta nämndens möte den 24 oktober 

2019 till den 23 oktober 2019, för att bereda möjligheter för nämndens 

ordförande och andre vice ordförande, att delta i Vuxenutbildningens 

presidium som infaller den 24 oktober. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04, ARN 2018-000106.  

Protokollsutdrag ALN 2018-11-01 § 86  
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______  
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§ 85 Dnr 2017-000072 004 

Ärendeberedningsprocess 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa revidering av Arbetslivsnämndens beredningsprocess, gällande 

från och med 2019-10-01  

Bakgrund 

Arbetslivsnämnden beslutade 2017 att ge förvaltningschef i uppdrag att 

utforma ett förslag till en dokumenterad ärendeberedningsprocess för 

arbetslivsnämnden. Nämnden fastställde beredningsprocessen i maj 2018.  

I kommunallagen finns bestämmelser om beredning av ärenden till 

fullmäktige, däremot framgår inte omfattningen av beredningen. Nämnderna 

bestämmer själva om rutiner och arbetssätt för beredning, men ska förhålla 

sig till kommunens övergripande rutiner för beredning samt till fastställt 

reglemente.  

Syftet med förvaltningens förslag till beredningsprocess för nämndens 

ansvarsområden är att skapa en tydlighet i roller och ansvar som bidrar till 

ändamålsenliga beslutsunderlag. Ytterst handlar det om att upprätthålla 

medborgares förtroende för politiskt fattade beslut. 

Enligt beslutad ärendeberedningsprocess är förvaltningschef ansvarig för att 

rutinen för beredning av ärenden följs upp och revideras vid behov, dock 

minst en gång per år. 

Förvaltningschefen fick i uppdrag av nämndens ordförande att revidera 

beredningsprocessen. Revideringen innebär ett förtydligande i 

beredningsprocessen om att de politiska gruppmötena genomförs på annan 

dag än nämndens möte. Blankett för uppdragsbeslut föreslås upphöra och 

ersättas av avstämning av uppdrag vid nästkommande presidium.  

 

Socialt perspektiv 

En dokumenterad rutin och ansvarsfördelning främjar jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektivet genom att försäkra sig om att en allsidig upplysning 

kommer alla till del. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan kan bedömas 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utifrån ett juridiskt perspektiv ska en dokumenterad process och 

ansvarsfördelning bidra till att säkerställa att kommunallagen och 

tryckfrihetsförordningen följs. Dokumentationen av processen blir även ett 

offentligt dokument som ger invånare i kommunen insyn i hur ärenden 

bereds fram till beslut och vem som ansvarar för vad.  

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04, ARN 2017-000072. 

Protokollsutdrag ARN 2017-12-14 § 29 

Protokollsutdrag ALN 2018-05-24 § 49  

______  
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§ 86 Dnr 2019-000001 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta attestantförteckning för arbetslivsnämnden,  

att attestantförteckningen gäller från och med 2019-09-12, samt 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.            

Bakgrund 

Attestantförteckningen styr vem som har rätt att godkänna kostnader samt 

beloppsgräns för respektive attestant. 

Enligt delegationsordningen ska attestantförteckningen för 

arbetslivsnämnden fastställas av nämnd. Förvaltningschef har enligt 

delegationsordningen rätt att besluta om tillfälliga förändringar i 

attestantförteckningen, till exempel vid semester eller tillsättning av ny 

personal.  

Förvaltningens förslag till revidering gäller Marcus Selin som ersätter Petra 

Norberg som tf förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen, samt nya 

verksamhetsnummer för yrkeshögskolan. Revideringen innebär att 

attestantförteckningen anpassats efter kommunens nya stödsystem för 

fakturahantering och e-handel. Det innebär att attestantförteckningen inte 

anger ersättare och att det åligger attestant att delegera sin attesträtt till 

ersättare under tillfällig period.  

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverken. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Syftet med attestreglementet är att säkerställa god internkontroll genom 

tillförlitliga och rättvisande attesteringar samt att undvika avsiktliga och 

oavsiktliga fel. Attestantförteckningen visar vilka personer som har attesträtt 

för ett eller flera ansvar och eventuella tillhörande verksamheter.       

Beslutsunderlag 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-11, ARN 2019-000001.      

______  
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§ 87 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor juni, juli och augusti 2019.      

______  
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§ 88 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna      

Beslutsunderlag 

A/Ordförandes rapporter 

Deltar i Glesbygdskonferens i Örnsköldsvik 18-19 september.  

NOS, nämndsordförande i samverkan i Härnösands kommun. Ett 

regelbundet samråd för att stärka samarbete, utbyta erfarenheter samt 

förbättra kunskaperna om verksamheterna. 

 

Länsstyrelsen har inkommit med förfrågan om kommunens synpunkter på 

fördelningstal avseende mottagning av flyktingar 2020.  

 

B/Förvaltningschefens rapporter   

Sjöfartsutbildningen insamlar information. Den ska vara klar i augusti 2020 

enligt KS direktiv.        

______  

 


