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Plats och tid Tillsammans, Lärcentrum, torsdagen den 24 september 2020 kl 09:00-12:30 
Ajournering: 10:00-10:10, 11:25-12:30 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Jozef Lukaszewicz (S) 
Bill Lindgren (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
Dunia Ali (C) §49-§54 
Kersti Kicki Östensson (MP) §48-§54 
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare för Martin Neldén (V) 
Martin Brendan McCarthy (S), tjänstgörande ersättare för Nina Skyttberg (S) 
Mai Nahas (KD), tjänstgörande ersättare för Kersti Kicki Östensson (MP) §46-47 
Mai Nahas (KD), tjänstgörande ersättare för Dunia Ali (C) §48 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Mai Nahas (KD) §49-54 
 

Övriga närvarande Ingrid Nilsson, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 

 
 
kl. 09:00-11:25 
kl. 10:00-12:30 

Justerare  

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 46-54 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-30 Datum då anslaget tas ned 2020-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 46 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras onsdagen den 30 september kl 13:00.       

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde med följande ändringar: 

Nytt ärende, 7. Riktlinjer för nämndsammanträden under pandemin.       

______  
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§ 48 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.  

Protokollsanteckning 

Under punkten 03 informationsärenden gav FC en redovisning/kommentar 

varvid hon bl.a. upplyste om att Marina Läroverket redan ansökt om 

utbildningen Sjöbefäl i skärgårdsmiljö. Bengt Wallgren framförde att han 

utgick ifrån att det förslag om samarbete med Marina Läroverket som 

diskuterats inom Referensgruppen Sjöfart skulle underställas ALF för beslut 

i demokratisk ordning innan det gick vidare!  

Beskedet från FC var att KS ägde frågan och att KS beslutat att gå vidare. 

Bengt Wallgren har kollat och frågan har inte varit uppe i KS för beslut.        

Beslutsunderlag 

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om 

Redovisning av jobbsatsning fram till juni 2020 

Redovisning arbetslivsinriktad rehabilitering 

Uppskov av pågående projekt 

Ingrid Nilsson, förvaltningschef informerade om Yrkeshögskolan och 

Lärcentrum.  

______  
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§ 49 Dnr 2020-000028 1.1.3.0 

Budget 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna budgetförslag för arbetslivsnämnden 2021, 

att fastställa föreslagna resultatuppdrag för 2021, samt 

att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen.  

Yttranden 

I ärendet yttrade sig Bengt Wallgren (M), Dunia Ali (C) 

Yrkanden 

Bengt Wallgren (M) yrkar på att andelen deltagare som tagit del av 

yrkesinriktade insatser mål 4 ska öka och högre styrtal för mål 4.    

Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla förvaltningens 

förslag 5%. Därefter Bengt Wallgrens (M) och Dunia Ali (C) förslag 10%.   

Propositionsordning 

Arbetslivsnämnden ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 

förvaltningens förslag samt ett för förslag om ett högre styrtal på mål 4. 

Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla förvaltningens 

förslag på ett styrtal på 5%. Därefter Bengt Wallgrens (M) och Dunia Ali (C)  

förslag om önskat styrtal på 10%. 

Propositionsordningen godkänns.  

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag om styrtal på 5% . Ordföranden finner att nämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer därefter yrkandet från Bengt Wallgren (M) och Dunia Ali 

(C) om önskat högre styrtal på 10%. 

Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs och verkställs.  

Votering och utfall 

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Den som bifaller 

förvaltningens förslag röstar ja, den som bifaller yrkandet från Bengt 

Wallgren (M) och Dunia Ali (C) yrkande röstar nej. 
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Votering sker med upprop 

Votering enligt tabell 

Ledamot Parti Ja Nej 

Sverker Ågren KD X  

Bengt Wallgren M  X 

Krzystof Lukaazevicz S X  

Olof Burlin V X  

Kersti Kicki Östensson MP AVSTÅR  

Dunia Ali C  X 

Martin Brendan MCarthy S X  

Bill Lindgren M  X 

Glenn Sehlin SD  X 

 

 

Med 4 jaröster och 4 nejröster så lägger ordförande sin utslagsröst på ja och 

finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.     

Därefter frågar ordförande om nämnden beslutar enligt förvaltningens övriga 

förslag till beslut.  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslagen.       

Bakgrund 

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 

balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en 

ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger 

inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 

mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr. 

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 

har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 

budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det 

faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de 

arbetsplatser där vi är verksamma.  

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr. 

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 
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bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, 

vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.   

Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 

intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 

påverkar intäkterna och bidragen. 

 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innebär att fler 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.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11, ARN 2020-000028.  

______  
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§ 50 Dnr 2020-000040 1.1.3.1 

Delårsrapport 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av tertial 2, med överskott 5,5 mnkr samt 

prognos för helår 2020 om överskott 3,7 mnkr, samt 

att överlämna Delårsbokslutet 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 2020.  

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett överskott om 5,5 mnkr. 

Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat överskott om 3,7 mnkr vid 

årets slut.  

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att förvaltningens 

bedömning är att tre av tre mål kommer att 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 Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14, ARN 2020-000040.  

______  
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§ 51 Dnr 2020-000072 1.1.3.1 

Krisledningsplan för Arbetslivsförvaltningen 2020-2022 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till krisledningsplan för 

arbetslivsförvaltningen 2020-2022.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog i februari 2020 ”Program för krisberedskap och 

civilt försvar 2019-2022”. Programmet anger kommunens inriktning för 

arbete med krisberedskap och civilt försvar under pågående mandatperiod.  

Fullmäktige har även beslutat om ”Krisledningsplan” för Härnösands 

kommun. Planen beskriver kommunens ansvar och hur kommunen 

organiseras på en övergripande nivå vid samhällsstörningar, höjd beredskap 

och andra händelser där det finns behov av inriktning och samordning i den 

kommunala organisationen eller mellan aktörer i kommunens geografiska 

område. 

Kommunens inriktning för arbete med krisberedskap innebär bland annat att 

samtliga nämnder och bolag ska ta fram en plan för hur ledningen av den 

egna verksamheten fungerar vid kris och höjd beredskap. Planen ska utgå 

från verksamhetens behov och den kommunövergripande 

krisledningsplanen. 

Förvaltningen har med utgångspunkt från kommunens riktlinjer tagit fram ett 

förslag till ”Krisplan för arbetslivsförvaltningen 2020-2022”. En särskild 

planering har tagits fram för samhällsviktig verksamhet som behöver 

upprätthållas på acceptabel nivå oberoende av vilka störningar som inträffat.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09, ARN 2020-000072. 
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Protokollsutdrag KF 2020-02-24 § 7 – Program för krisberedskap och civilt 

försvar 

Protokollsutdrag KF 2020-02-04 § 29 – Krisledningsplan 

______  
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§ 52 Dnr 2208  

Riktlinje för nämndsammanträden under pandemi 
(covid-19) 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att besluta tillämpa Riktlinjer för nämndsammanträden under pandemi 

(covid-19), 2020-07-08 för nämndens sammanträden, samt 

att beslutet upphör när Krisledningsnämnden avaktiveras.  

Beslutsunderlag 

Skrivelsen ”Riktlinjer för nämndsammanträden under pandemi (covid-19), 

2020-07-08”        

______  
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§ 53 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapporteringen av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor juni 2020 och augusti 2020.  

______  
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§ 54 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.   

Beslutsunderlag 

Ordförandes rapporter: 

Har tagit del av preliminära data från en elevenkät som skett inom 

vuxenutbildningen. Frågor som finns med gäller bland annat elevernas 

uppfattning om hur distansundervisningen fungerat för deras personliga del. 

Den ska redovisas till nämnden vid nästkommande möte, när svaren 

analyserats. 

Deltog i Politikerplattform på Länsstyrelsen 10 september   

 

______  

 


