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Plats och tid Rådhuset, KS-salen, måndagen den 30 mars 2020 kl 15:30-16:30 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Jozef Lukaszewicz (S) 
Bill Lindgreen (M) 
Glenn Sehlin (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

 

Övriga närvarande Marcus Selin, tf förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 

Justerare  

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-21 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bill Lindgreen   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-30 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-01 Datum då anslaget tas ned 2020-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
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§ 16 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bill Lindgreen till justerare, samt 

att protokollet justeras onsdag den 1 april kl 13:30.                                        .  

______  
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§ 17 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.  

______  
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§ 18 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Marcus Selin, tf förvaltningschef informerade om krisledningsgruppens 

arbete inom förvaltningen och kommunen. 

All utbildning sker på distans just nu inom vuxenutbildningen och 

yrkeshögskolan. 

Ny förvaltningschef Ingrid Nilsson börjar senast den 4 maj. 

Marcus Selin, tf förvaltningschef lämnar sitt chefsförordnande och börjar på 

HR avdelningen när Ingrid Nilsson börjar som förvaltningschef. 

Marcus Selin tf förvaltningschef, tackar för denna tid och samarbetet med 

nämnden. 

Sverker Ågren ordförande, tackar från nämnden Marcus Selin för tiden han 

upprätthållit tjänsten som tf förvaltningschef.     

______  
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§ 19 Dnr 2020-000030 1.1.3.1 

Delegera ärendebeslut till presidiet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att delegera nämndbeslut till presidiet inom nämndens ansvarsområde för 

ärenden som inte kan anstå, 

att beslut fattade av presidiet protokollförs, samt  

att presidiet vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut. 

att delegation enligt första att-satsen upphävs samma dag som 

Krisledningsnämnden avaktiveras.  

Bakgrund 

Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen 

aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och 

rekommendationer som fattas nationellt.  

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda 

sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster 

rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera 

eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Generellt 

ser myndigheten digitala möten som att föredra. 

Kommunledningskontoret arbetar med anledning av ovanstående kring 

frågan om hur vi kan upprätthålla den demokratiska processen, på vilka sätt 

vi kan göra det och vilka ärenden som inte kan anstå att besluta om, i 

respektive nämnd och styrelse. Ett steg för att upprätthålla de demokratiska 

processerna är att arbetslivsnämnden delegerar beslutsrätten till presidiet 

fram till nästkommande nämndsmöte.  

Beslutsunderlag 

Covid-19 och den demokratiska processen 

______  
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§ 20 Dnr 2010  

Val av ersättare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att till personlig ersättare för Sverker Ågren välja Kersti Östensson, 

att till personlig ersättare för Nina Skyttberg välja Krzysztof Lukaszewicz,  

att till personlig ersättare för Bengt Wallgren välja Bill Lindgreen, samt 

att ordningen för deras inträdande sker enligt nedan upprättad ordning.  

                                                         

Bakgrund 

Ersättare – Arbetslivsnämnden presidium 

Funktion Ordinarie 

befattningshavare 

Förste 

ersättare 

Andre 

ersättare 

Tredje 

ersättare 

Ordförande Sverker Ågren Nina 

Skyttberg 

Bengt 

Wallgren 

Ålderman 

  

Arbetslivsnämnden presidium – Personliga ersättare 

Ordinarie 

befattningshavare 

Förste ersättare Andre ersättare Tredje 

ersättare 

Sverker Ågren Kersti Östensson Krzysztof 

Lukaszewicz 

 

Nina Skyttberg Krzysztof 

Lukaszewicz 

Kersti Östensson  

Bengt Wallgren Bill Lindgreen   
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Beslutsunderlag 

Presidiets utökade delegation ökar kravet på tjänstgörande ledamöter. 

Genom att välja personliga ersättare till ordförande, vice ordförandes sam 

andre vice ordförande från nämnden, kan kravet mötas och minskad 

sårbarhet vid förhinder från ordförande samt de två vice ordförandena.      

______  
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§ 21 Dnr 2005  

Godkännande av mötets behörighet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna nämndens behörighet att fatta samtliga de beslut som 

förekommit vid dagens sammanträde.                       .  

______  

 


