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Plats och tid Lönnen, Johannesbergshuset, Digitalt möte via Skype, torsdagen den 25 mars 2021 
kl 09:00-13:20 
Ajournering: 10:35-10:45, 11:45-12:45 

Beslutande 
 
 
 
Närvarande via Skype 

Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
Krzysztof Lukaszewicz (S) 
Martin Neldén (V) 
Bill Lindgren (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
Lena Fassali (C), tjänstgörande ersättare för Dunia Ali (C) 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 
Närvarande via Skype 

Ersättare 

Richard Viklund (M) 
Olof Burlin (V) 
Martin Brendan McCarthy (S) 
Elna Lundgren (L) 

Övriga närvarande Ingrid Nilsson, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Hans Östberg, tf enhetschef yrkeshögskolan 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 
Anette Hultin, Lärarförbundet 
Henric Landestorp, controller 
Julia Enander, controller 

 
 
kl. 09.00-11.25 
kl. 09.00-10.35 
kl. 09.00-11.45 
kl. 09.00-11.10 
kl. 09.00-11.45 
kl. 09.00-11.45 

Justerare Bengt Wallgren (M) 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Lönnen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-20 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-30 Datum då anslaget tas ned 2021-04-20 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 12 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 30 mars kl. 11.00.      

______  
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§ 13 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.      

______  
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§ 14 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Hans Östberg, tf enhetschef, informerade om yrkeshögskolan. Nämndens 

ledamöter fick tillfälle att ställa frågor och föra en kort diskussion.  

Anette Hultin, lärare informerade om ett nytt sätt att jobba med elever vid 

vuxenutbildningen. 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om 

 Arbetslöshet Västernorrland 

 Totalt mottagande 

 Redovisning arbetslivsinriktad rehabilitering   

Ingrid Nilsson, förvaltningschef informerade om analys av enkät vid 

vuxenutbildningen.        

______  
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§ 15 Dnr 2020-000116 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för februari 2021 till handlingarna.          

Bakgrund 

Det ackumulerade överskottet efter årets två första månader är 0,2 mnkr, 

motsvarande period ifjol var det 2,5 mnkr.  

De största anledningarna till överskottet är högre intäkter och lägre kostnader 

på alla kostnadsslag förutom utgifter för personal, som är högre än budget på 

grund av fler BEA-anställda. 

Vuxenutbildningen uppvisar överskott på 0,8 mnkr och Arbete och 

Integration ett underskott på 1,1 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.     

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Henric Landestorp, controller. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15, ARN 2020-000116.                                    

______  
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§ 16 Dnr 2021-000047 3.4.3.0 

Ansökan till Delegationen för unga till arbete, DUA 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att Arbete och integration ansöker om statsbidrag från DUA för att kunna ge 

extra stöd till ungdomar i deras studiesituation.      

Bakgrund 

Ungdomsarbetslösheten skjuter i höjden. Antalet unga som saknar 

gymnasieutbildning ökar. Även ungdomar som inte avlutat grundskolan är 

en växande grupp. För att komma vidare mot arbete och egenförsörjning 

behövs utbildning. Dock är det inte så enkelt som att säga att de unga ska 

återgå till skolan. Merparten av de som lämnat skolan i förtid har olika typer 

av hinder som gör att de inte klarat sin skolgång. 

I många fall beror avhopp från tidigare studier på socialt utanförskap, 

bristande pedagogiskt stöd, bristande möjligheter till anpassad undervisning 

och psykisk ohälsa. 

Målgruppen behöver anpassade studier, studiesituationen måste vara 

avdramatiserad.  En studiecoach med pedagogisk utbildning behöver vara 

tillgänglig dagligen.  

Istället för att eleven kommer till skolan kommer skolan till eleven. 

För att möjliggöra ovanstående avser Arbete och integration att söka 

stadsbidrag från DUA som finansierar en studiecoach. 

 

Socialt perspektiv 

Flertalet av de unga kommer inom några år själva vara föräldrar. Studier ger 

kunskap och insikter som behövs i föräldrarollen. Med avklarade studier 

ökar chanserna till att erhålla ett arbete, att kunna försörja sina barn och ge 

dem en bra uppväxt.  

Alla kommunmedborgare ska ha samma möjligheter att kunna vara delaktiga 

i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Att ha få möjlighet till 
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anpassade studier är en förutsättning för goda levnadsvillkor, studier kan 

leda till arbete och ett arbete har betydelse för den unges ekonomi. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom att de unga erbjuds anpassade studier ökar möjligheterna att de kan 

etablera sig på arbetsmarknaden. Det leder i sin tur i att de kan försörja sig 

själva. Lönearbete genererar skatteintäkter till kommunen. 

Enligt skollagen ska anpassade studier kunna erbjudas till vuxna som har 

behov av det. Det möjliggörs via projektet.     

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15, ARN 2021-000047.                                  

______  
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§ 17 Dnr 2021-000045 1.1.6.2 

Projekt - Extra insatser till utrikesfödda kvinnor 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att Arbete och integration ansöker om projektmedel från 

Samordningsförbundet till projekt riktat mot utrikesfödda kvinnor.    

Bakgrund 

Gruppen utrikesfödda kvinnor som varit flera år i Sverige, som inte kommit 

ut i arbete och inte inkluderats i samhället, behöver riktade insatser. 

Gemensamt för gruppen är att de inte tillägnat sig det nya språket och därför 

har extra svårt att få jobb.  Deras SFI-studier har på grund av upprepade 

föräldraledigheter eller sjukdom inte kunnat fullföljas.  

De behöver parallellt med SFI-studier få möjlighet att kommunicera med 

andra på svenska. De behöver specifika insatser för att kunna fungera i 

samhället och på jobbet. De behöver bli stärkta i sin självständighet, kunna 

ansvara för sina egna pengar, ha ett bank-ID, kunna hantera plattformar 

kopplade till barnens skola och barnomsorg, få stöd kring kvinnors hälsa och 

mycket annat. 

Metod: Gruppsamtal, övningar, rörelse, studiebesök, praktisk, 

datoranvändning, arbetsmarknadskunskap. 

En integrationskonsulent och en arbetsmarknadskonsulent som är lärare och 

rehabiliteringsvetare ansvarar för planering och genomförande.  Gruppstart 

om tio kvinnor i tio veckor i tre omgångar. 

För att möjliggöra ovanstående avser Arbete och integration att söka 300 000 

kronor i projektmedel från Samordningsförbundet. 

 

Socialt perspektiv 

Kvinnors inträde på arbetsmarknaden bidrar med starkare ekonomi för 

familjen. Kvinnornas självständighet höjer självkänslan vilket i sin tur gör 

kvinnan trygg i sin roll som förälder och förebild, vilket har en positiv 
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inverkan på barnen. Att flyktingbarnen har en mamma som kan navigera i 

skolans system gör dem en mer jämställda med andra barn i samhället. 

Alla kommunmedborgare ska ha samma möjligheter att kunna vara delaktiga 

i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Att ha ett arbete är en 

förutsättning för goda levnadsvillkor, bland annat eftersom det har stor 

betydelse för en persons ekonomi.    

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ju bättre rustade kvinnorna är för arbetsmarknaden ju större chans att de i 

framtiden får en varaktig anställning. Det förbättrar deras ekonomi och 

genererar skatteintäkter till kommunen. De blir inte beroende av 

försörjningsstöd vilket ytterligare gynnar kommunens ekonomi.  

Jämställdhetslagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i 

fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen siktar främst till att förbättra 

kvinnors villkor i arbetslivet. Projektet bidrar både till kvinnors 

självständighet och till att kunna nå arbetsmarknaden.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15, ARN 2021-000034.         

______  
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§ 18 Dnr 2020-000057 3.4.3.0 

Insatser riktade till föräldralediga samt föräldrainsatser 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna återupptagning av projekten ”Insatser mot föräldralediga samt 

föräldrastödinsatser”- Dnr: 851-1516-19 och ”Fler kvinnor ut i arbete och 

praktik mot näringsliv och offentliga sektorn”- Dnr: 851-7881-19 från och 

med årsskiftet - 2021 och slutredovisas till Länsstyrelsen 2021-05-31.      

Bakgrund 

Mottagning och Integration har beviljats medel via Länsstyrelsen för insatser 

inom ramen för § 37 förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatsen 

Fler kvinnor i arbete och praktik mot näringsliv och offentlig sektor för 

tidsperioden perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Mottagning och Integration har beviljats medel via Länsstyrelsen för insatser 

inom ramen för § 37a förordning 2010:1122 om statlig ersättning för att 

stärka och utveckla verksamheten med flyktingguider och familjekontakter 

genom insatsen Insats mot föräldralediga samt föräldrastödinsatser för 

tidsperioden 2019-09-01 – 2020-09-04. 

På grund av rådande situation av pandemin och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer begärde Arbetslivsförvaltningen uppskov hos 

Länsstyrelsen 2020-08-17 gällande insatser i projekten. Projekten beviljades 

uppskov samt förlängning. 

Styrgruppen har kontinuerliga möten för att säkerhetsställa att projekten ska 

kunna återupptas och fortsätta implementeras utifrån syftet och mål som 

angavs i ansökningarna. Dock kommer det inte vara möjligt att uppnå det 

antal som angavs i ansökan. Det kommer heller inte vara möjligt att utföra 

alla studiebesök som planerats på grund av pandemin 

Informationssatsningar och samverkan med andra aktörer kommer 

genomföras som enligt plan, antingen digitalt eller fysiskt beroende på 

rekommendation från Folkhälsomyndigheten.  

Projekten återupptas vid årsskiftet och avslutas samt slutredovisas till 

Länsstyrelsen 2021-06-31.  
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Socialt perspektiv 

Alla kommunmedborgare ska ha samma möjligheter och rättigheter att 

kunna ta del av det samhället erbjuder. Öppnaförskolor och bibliotek 

erbjuder sammankomster och aktiviteter för föräldralediga. Dessa erbjudna 

aktiviteter är viktiga för att undvika isolering och få insyn i det svenska 

samhällets föräldraskap samt knyta kontakter. 

Bryta isolering för kvinnor som är föräldralediga är viktigt ur många 

perspektiv, att få träffa och knyta kontakter med andra föräldrar samt få 

insyn i det svenska samhällets förväntningar på föräldraskap ger en kunskap 

samt trygghet för det fortsatta föräldraskapet under barnets uppväxt. 

Miljöombyte för barnet och den föräldralediga främjar hälsan då målgruppen 

ofta kan leva i trångboddhet.   

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Aktiviteter riktad mot föräldralediga är kostnadsfria, målgruppen behöver 

ofta hänvisning vart och vilka aktörer som erbjuder aktiviteter. 

Få förståelse hur föräldrapenning samt vård av barn (VAB)påverkar 

ekonomin, att man bara har ett antal föräldradagar vid föräldraledighet och 

det ska fördelas mellan båda föräldrarna. Vid VAB att anmäla till 

försäkringskassan första dagen man är hemma och att båda föräldrarna har 

ansvar att dela på ansvaret.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16, ARN 2020-000057.              

______  
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§ 19 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden besluta 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor februari 2021.      

______  
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§ 20 Dnr 2517  

Ordförande rapporterar 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga ordförandes rapporter till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknadstorget invigs den 31 mars. Från kommunledningen deltar bl 

a KS ordförande Anderas Sjölander, och kommundirektör Lars Liljedal. 

Invigningen delas i tre grupper. 

 

Presidiet deltog i SKL:s konferens Näringslivs- och arbetsmarknadsdagar 

14-15 mars. (Tyvärr fungerade inte tekniken för Bengt Wallgren).  

 

Arbetsmarknadsdepartementet aviserade 12 mars ett nytt statsbidrag riktat 

till unga på totalt 200 mnkr. Det vänder sig till de som under 2020 slutat eller 

2021 lämnar gymnasiet. Uppdrag till AF att förmedla det bland annat till 

kommuner.  

 

Vice ordförande Nina Skyttberg och ordförande kommer att besöka våra 

egna verksamheter (inklusive arenorna) under april.         

______  

 


