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Justerare Bill Lindgren (M) 

Justeringens plats och tid Lönnen, arbetslivsförvaltningen tisdag den 22 juni kl 11:30. 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 39-49 
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§ 39 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bill Lindgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen 22 juni kl 11.30.                                            

______  
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§ 40 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.  

______  
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§ 41 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Jonas Albonius, vuxenutbildningschef berättade lite kort om sig själv och 

vad han gjort tidigare innan han började sin tjänst på arbetslivsförvaltningen. 

Gun-Britt Marklund, verksamhetsstrateg informerade om ansökningar till 

nya utbildningar vid Yrkeshögskolan. 

Issam Sassi, vuxenutbildningschef informerade om 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Arbetslöshetsstatistik 

 Arbetslivsinriktad rehabilitering maj 2021 

 Tillgänglighet Villa Fridhem 

 

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

med alla föredragande under informationerna.          

______  
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§ 42 Dnr 2020-000116 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för maj 2021 till handlingarna.  

Bakgrund 

Nämndens verksamhet visar ett underskott på 1,9 mnkr efter årets första fem 

månader. Motsvarande period 2020 var utfallet 4,3 mnkr och samtliga 

enskilda månader hade då ett överskott jämfört med budget.  

Arbetslivsnämnden och förvaltningsledningen uppvisar överskott på 0,1 

mnkr respektive 0,9 mnkr, medan arbete o integration och 

vuxenutbildningen uppvisar underskott på 1,4 mnkr respektive 1,5 mnkr.   

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Julia Enander, controller. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-11, ARN 2020-000116.      

______  
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§ 43 Dnr 2019-000104 3.4.3.0 

Delrapport för arbetsmarknadstorget januari - maj 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

En delrapport har skickats in till samordningsförbundet Härnösand Timrå. 

Delrapporten sammanfattar perioden januari till och med maj 2021 och 

beskriver bland annat viktiga händelser, aktiviteter samt avvikelser i 

genomförandet. Rapporten har godkänts av styrgruppen för 

arbetsmarknadstorget. 

I delrapporten beskrivs bland annat vad som gjorts sedan 

arbetsmarknadstorgets öppning och vilka positiva effekter samlokaliseringen 

medfört hittills. Det beskrivs även hur samarbetet med företagarna ska 

fördjupas framöver och syftet med detta. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att en uppstart och en etablering av en 

verksamhet mitt under en pandemi är förenat med många utmaningar. Att 

många arbetar hemifrån skapar svårigheter i tillgängligheten gentemot 

målgruppen då många har svårt med digitala kontakter. Därför är det extra 

positivt att det, trots detta, redan påvisats samverkansvinster med 

samlokaliseringen och att de kommunmedborgare som hittills har kommit i 

kontakt med Arbetsmarknadstorget har lämnat mycket positiv feedback om 

det stöd de fått via verksamheten. 

Socialt perspektiv 

Arbetsmarknadstorget ska bidra till målgruppens behov av samordnade 

insatser tillgodoses och i förlängningen att tiden i bidragsberoende förkortas.  

Ekologiskt perspektiv 

Genom samlokalisering ska arbetsmarknadstorget bidra till minskade 

transporter då individen kan träffa samtliga myndigheter vid ett och samma 

tillfälle.    
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Målet med Arbetsmarknadstorget är att genom ett sammanhållet stöd med 

rätt insats vid rätt tidpunkt underlätta för individen att uppnå egen 

försörjning. Att individen blir självförsörjande får effekt även på 

samhällsnivå genom bl. a. minskat försörjningsstöd och ökade skatteintäkter.  

Barnperspektiv 

Arbetsmarknadstorget ska bidra till att föräldrar går ifrån bidragsberoende 

till egen försörjning. Att bli självförsörjande ger ringar på vattnet och 

påverkar även barnen. Det ger förbättrade ekonomiska förutsättningar och 

bidrar ofta till en ökad självkänsla, förbättrade rutiner, ökad livskvalitet och 

en tilltro till framtiden vilket återspeglar sig hos hela familjen, i synnerhet 

barnen.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07, ARN 2019-000104.        

______  
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§ 44 Dnr 2020-000057 3.4.3.0 

Insatser mot föräldralediga samt föräldrainsatser 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna slutrapport 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. 

Arbetslivsförvaltningen Mottagning och Integration har från årsskiftet 2021 

framtill våren 2021 arbetat med projekten för att stärka kvinnor i 

arbetsmarknad samt i sin föräldraroll. På grund av rådande situation med 

pandemi och rekommendationer enligt folkhälsomyndigheten fick till en 

början båda projekten pausas och styrgruppen fick göra ett omfall i 

planeringen. I januari 2021 kunde man återuppta projekten, dock valde man 

att samköra dessa två projekt i mindre grupper.  

Styrgruppen har haft kontinuerliga möten för att säkerhetsställa att projekten 

skulle kunna återupptas och fortsätta implementeras utifrån syftet och mål 

som angavs i ansökningarna. Dock var det inte vara möjligt att uppnå det  

antal som angavs i ansökan. Männen uteblev trots insatser att försöka få dom 

till träffarna, till viss del kunde inte studiebesök utföras fysiskt men man fick 

information av ansvarig digitalt, informationssatsningar från kommunens 

egna förvaltningar genomfördes dock fysiskt 
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Socialt perspektiv 

Kvinnorna har varit en väl sammansvetsad grupp med hög närvaro, det har 

varit högt i tak i att våga fråga och prata, de har knutit nya sociala kontakter 

med varandra. Att samköra dess två projekt blev väldigt lyckat, kvinnorna 

som ”tillhörde gruppen som skulle fokusera på arbetsmarknad” uttryckte en 

saknad och okunskap i den svenska rollen som förälder, språkutveckling och 

mötesplatser. Kvinnorna som tillhörde den ”föräldralediga gruppen” fick en 

god insyn i den svenska arbetsmarknaden och ökad kunskaper i 

samhällsorientering. Barnperspektivet beaktas genom kvinnornas ökade 

kunskap i jämställdhet/jämlikhet i sin roll som förälder eller på 

arbetsmarknaden. 

Stort fokus på att bryta isolering och stärka självkänslan för dessa kvinnor, 

genom informationssatsningar att det inte är skillnad mellan män och 

kvinnor i rollen som förälder eller på arbetsmarknaden. Deltagarna har 

efterfrågat en fortsättning av projektet.  

Den föräldralediga gruppen är ännu inte ute mot arbetsmarknaden, där var 

gruppen relativt nyförlösta och ej aktuell för arbete. 

Gruppen som var riktad mot kvinnor och arbete -  

Första gruppen som avslutades i december/januari gick samtliga 10 till 

anställning  med extratjänst. 

Andra gruppen (9per) som avslutades i maj gick 6 till anställning med 

extratjänst, en till barnledighet, två till projektet ”alla kan arbeta”(varav en i 

praktik).  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Insatserna har haft fokus mot vikten av att vara självförsörjande. Då kvinnor 

kommer in på arbetsmarknaden ökar deras möjlighet till självständigt liv. Att 

bli självförsörjande innebär inte bara en egen ekonomi utan ett stärkt 

självförtroende. Arbete ger även utveckling av språket, utökat socialt nätverk 

och en mindre utsatt situation för hela familjen. 

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.  
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Beslutsunderlag 

Projekten har hållit sig inom ramen av det ansökan avsåg i syfte och mål. 

Dock fick projektet pausas ett par månader pga av pandemin och 

rekommendationer enligt Folkhälsomyndigheten.  

Projekten har beaktat jämställdhets/jämlikhetsperspektivet  samt 

barnperspektivet helt i enlighet med ursprungsansökan.  

Skulle både män och kvinnor deltagit i projektet skulle båda målgruppernas 

behov tillgodoses 

I samarbete med andra enheter inom verksamheten Arbete och integration  

kommer vi fortsätta att ge stöd till individen, företagare och utveckla 

metoden som underlättar etableringen av personer med låg eller ingen 

utbildning.  

Fortsätta att ge föräldralediga föräldrastöd och kunskap om att vara förälder i 

Sverige. Att hitta mötesplatser för att utveckla språket och sociala kontakter. 

Slutrapport inskickad till Länsstyrelsen Västernorrland 2021-06-01. 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-10, ARN 2020-000057.    

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2021-000060 1.1.3.1 

Satsning för minskad arbetslöshet 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens äskanden om medel för att bekämpa 

arbetslösheten om totalt 6 374 758 kr, samt 

att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.       

Yttranden 

I ärendet yttrade sig Dunia Ali (C). 

Yrkanden 

Dunia Ali (C) yrkar på återremiss av äskandena Stadsnära odling, vårdlärare 

och avslag på slöjdprojektet. 

Ordföranden yrkar att nämnden ska besluta i ärendet vid dagens 

sammanträde och enligt förvaltningens förslag.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

samt Dunia Alis förslag att återremittera stadsnära odling, vårdlärare och 

avslag på slöjdprojektet. 

Ordförande föreslår att de två förslagen ställs mot varandra. Ordförande 

frågar om nämnden kan godkänna propositionsordningen och finner att 

nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslut  

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar återremittera stadsnära 

odling, vårdlärare och avslag på slöjdprojektet. 

Ordförande frågar därefter om arbetslivsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.      
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Votering och utfall 

Ordförande förslår följande propositionsordning. Den som vill att det 

beslutas enligt förvaltningens förslag röstar Ja. Den som vill rösta enligt 

Dunia Ali (C) förslag röstar nej. Propositionsordningen godkänns. 

Votering sker med upprop. 

Votering enligt tabell 

Ledamot Parti Ja Nej 

Sverker Ågren KD X  

Nina Skyttberg S X  

Bengt Wallgren M X  

Kersti Kicki Östensson MP X  

Martin Neldén V X  

Dunia Ali C  X 

Bill Lindgren M X  

Martin McCarthy S X  

Mai Nahas KD X  

 

     

Med 8 jaröster och 1 nejröst beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag 

om äskanden för att bekämpa arbetslösheten. 

Reservation 

Dunia Ali (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 (se bilaga 1) att från 2021års 

resultat avsätta medel till sysselsättningsåtgärder som syftar till att minska 

arbetslösheten. 

Arbetslivsnämnden har därför tagit fram ett antal sysselsättningsåtgärder 

som syftar till att öka antalet platser för arbetslösa som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Majoriteten av platserna består av sk ”enkla jobb”. 

Totalt äskar arbetslivsnämnden genom åtta olika nystartade 

sysselsättningsåtgärder 6 374 758 kr för att på sikt kunna skapa 100 nya 

jobb. 

Se bifogade äskningar. 
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Socialt perspektiv 

Beslutet ger fler invånare i Härnösand en möjlighet till meningsfull 

sysselsättning, de blir delaktiga i ett sammanhang och kommer lättare att 

integreras. De sociala klyftorna utjämnas då fler för ett lönearbete istället för 

att uppbära försörjningsstöd. 

Beslutet ger fler invånare möjligheten att prova på nya intressen och kan bli 

mer delaktiga i fritidsaktiviteter i Härnösand.  

Beslutet ger fler invånare möjligheten att skapa nya jobb och ge möjlighet 

till långtidsarbetslösa att  prova på nya intressen och kan bli mer delaktiga i 

arbetslivet i Härnösand.   

Barnperspektiv     

Beslutet gör att barnen får känna sig stolta över att föräldrarna har ett arbete. 

Barnen får också insyn i vad det innebär att arbeta vilket kan leda till att 

deras motivation att själva studera och arbeta när de blir vuxna ökar. 

Beslutet ger fler barn möjligheten att prova på nya intressen och kan bli mer 

delaktiga i fritidsaktiviteter i Härnösand. Detta i sin tur bidrar till att barnen 

får bättre hälsa och större social nätverk.  

Ekologiskt perspektiv 

En attraktivare utemiljö skapas för kommunmedborgare och turister som 

besöker museet. 

Fritidsutrustningens livslängd ökar genom att den kan återanvändas i 

Fritidsbanken, vilket bidrar till att minska belastningen på miljön.  

Beslutet att starta ett Tvätteri i egen regi bidrar till kortare transporter av 

tvätten vilket minskar belastningen på miljön. 

Beslutet att starta en återbruksgalleria förlänger livslängd på möbler, kläder 

o annat återvunnet material vilket bidrar till att minska belastningen på 

miljön. 

Beslutet att anlägga stadsnära odling bidrar till att öka tillgången till 

närproducerade, ekologiska råvaror. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet för den enskilde 

kommunmedborgaren som startar ett nytt företag, får anställning eller 

sysselsättning vilket ger en förbättrad ekonomi för hela familjen och ökade 

skatteintäkter för kommunen. 

Beslutet kommer även ge ekonomiska besparingar för socialförvaltningen.  

Genom att erbjuda arbeten som inte kräver akademisk- eller yrkesexamen, 

förväntas fler komma i sysselsättning. Detta blir så kallade lågtröskeljobb. 
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Deltagare kommer få värdefull kunskap och nätverk som hjälper att komma 

in på arbetsmarknaden. 

Att vara en del av ett sammanhang som lyfter individer till ökad självkänsla 

kommer stärka människor till en långsiktig levnadstillvaro. Detta minskar 

också handläggningsärenden och bidragsfinansiering då Härnösands 

Kommuns medborgare själva kan försörja sig. BilagaEtt attraktivt 

tillväxtområde för inflyttning och etablering av företag som väljer och vill 

stanna kvar. 

 

Projektet kommer också att stärka den lokala samverkan genom att många 

olika aktörer blir involverade (se bilaga 2). Företag, markägare, föreningar, 

myndigheter och universitet är redan involverade och positiva till satsningen.        

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-16, ARN 2021-000060.      

______  
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§ 46 Dnr 2021-000070 3.5.9.1 

Start av utbildningar vid yrkeshögskolan 2021  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att starta utbildningen Drifttekniker kraft o värme 

att starta utbildningen Certifierad Kyl- och värmepumpstekniker, samt 

att starta utbildningen Driftingenjör elkraft.  

Bakgrund 

Antal sökande för utbildningar med start hösten 2021: 

Driftingenjör elkraft 

66 sökande, 42 behöriga, 1 bfu (behörighetsförberedande utbildning) 

Drifttekniker kraft och värme 

73 sökande, 20 behöriga, 6 bfu 

Certifierad kyl- och värmepumpstekniker 

75 sökande, 32 behöriga, 9 bfu. 

 

Samtliga utbildningar är öppna för sen anmälan tillsvidare. 

Marknadsföringskampanj förlängd och start av ny marknadsföring påbörjad 

2021-06-02 med bred spridning via blocket annonser. 

Några personer har sökt flera utbildningar och några har sökt VVS som har 

ett enormt söktryck. Efter antagning kan de som inte blivit antagna hoppa 

över från VVS utbildningen till andra utbildningar. 

Socialt perspektiv 

Fler personer matchas mot befintliga arbetskraftsbehov. Fler personer 

kommer ut i jobb. 

Ekologiskt perspektiv 

Genom att utbilda inom området hållbar energiteknik bidrar vi till att 

uppfylla Härnösands kommuns mål om att vara en ledande miljökommun. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utbildningarna är budgeterade med ett deltagarantal på minst 17 elever för 

att ha ekonomisk hållbarhet. Vid antagningstillfället bör antalet sökande 

överskrida denna siffra med minst 10 personer då det alltid faller bort elever 

innan start och under utbildningens gång.  

Beslutsunderlag 

Statistik ansökningar YH 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07, ARN 2021-000070.     

______  
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§ 47 Dnr 2021-000054 1.2.3.2 

Attestantförteckning 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsförvaltningen beslutar 

att anta attestantförteckning för arbetslivsnämnden,  

att attestantförteckningen gäller från och med 2021-07-01 gällande 

vuxenutbildningschef och tf enhetschef Yrkeshögskolan, samt 

att attestantförteckningen gäller från och med 2021-08-01 gällande 

enhetschef Yrkeshögskolan.      

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. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

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.  
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Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-15, ARN 2021-000054.               

______  
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§ 48 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor maj 2021.  

______  
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§ 49 Dnr 2517  

Ordförande rapporterar 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga ordförandes rapporter till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Rapporterar från möte med Kommunförbundet Västernorrland nätverk för 

arbetsmarknadsfrågor, tjänstemän och politiker den 18 juni.         
______  

 


