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Plats och tid Tillsammans, Lärcentrum, Digitalt möte via Skype torsdagen den 16 september 2021 
kl 09:00-14:00 
Ajournering 10;17-10:30, 12:30-13:30 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
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Bill Lindgren (M) 
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Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Mai Nahas (KD) 
Olof Burlin (V) 
Lena Fassali (C) 
Ghaidaa Shihab (MP) 
Martin Brendan McCarthy (S) 
 

Övriga närvarande Ingrid Nilsson, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Julia Enander, controller 
Sara Friberg, projektledare Stadsnära odling 
Linda Lundberg, projektledare Re:Store 
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Justerare Bengt Wallgren 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen tisdagen den 21 september kl. 13:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 50-62 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-21 Datum då anslaget tas ned 2021-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
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 Lise-Lott Mineur  
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§ 50 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras  tisdagen den 21 september kl. 13.00.                                     

______  
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§ 51 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde efter att ärende nummer 

10 utgår Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017.                   

______  
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§ 52 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Sara Friberg, projektledare informerade om Stadsnära odling och hur långt 

man kommit i projektet. 

Linda Lundberg, projektledare informerade om återbruksgallerian Re;Store 

Höga kusten och hur långt man kommit i projektet. 

Issam Sassi, vuxenutbildningschef informerade om  

 Sommarjobb  

 Arbetslöshetsstatistik 

 Arbetslivsinriktad rehabilitering juli - augusti 2021 

 Jobbsatsning 

 Arbetslöshet jan – juli 2021      

______  
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§ 53 Dnr 2021-000096 1.1.3.0 

Samarbete för tillgängliggörande av utbildning inom VR  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna avsiktsförklaringen och ingå i ett samarbete mellan 

arbetslivsförvaltningen och Technichus.  

Bakgrund 

Parterna har för avsikt att tillsammans utveckla ett Visual Education Science 

center med målsättningen att bli först i Norrland att kunna erbjuda en 

helhetsupplevelse till kunder, samarbetspartners och besökare med behov av 

virtuella utbildningsmiljöer. I detta ingår även ett Visual Education Lab där 

användaren utbildas inom praktiska moment och situationer.  

Virtual Reality (VR) erbjuder en möjlighet att träna på arbetsmoment i en 

trygg och säker miljö. Tekniken fyller idag redan ett stort behov inom flera 

branscher eftersom den erbjuder verklighetstrogen och kostnadseffektiv 

gestaltning. Samtidigt tillåter den användaren att ta virtuella risker i utbyte 

mot verklig erfarenhet och kunskap.  

Det förslag på verksamhet som parterna avser utveckla utgår från den 

övergripande tanken om “En stad där vi utvecklar tillsammans”. Den enkla 

förklaringen till varför vi vill göra detta är att vi ser en möjlighet att 

gemensamt utveckla en visualiseringsstudio och på så sätt utveckla 

Härnösand och bidra till tillväxt genom att stärka utbildningssystemet. 

Förslaget grundar sig i tanken om att vi blir starka tillsammans och att vi 

med gemensam kraft kan genomföra mer omfattande utvecklingsprojekt i 

syfte för att skapa ett framtidsorienterat utbildningssystem.   

Samarbetet är tänkt att stärka parternas möjligheter att inom området för 

visualisering kopplat till VR, AR och andra delar tillgängliggöra utbildning 

och genomföra insatser kopplat till sina verksamhetsmål. Utgår vi ifrån att 

det är i mötet mellan olika tankar och erfarenheter och verksamheter som 

gemensam förändring och utveckling sker så kommer ett samarbete mellan 

parterna att ge en ny styrka för måluppfyllelse.Det är parternas gemensamma 

ståndpunkt att VR i framtiden kommer att spela stor roll inom 

utbildningssektorn. VR är ett kostnadseffektivt utbildningsverktyg då en 
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inköpt hårdvara går att använda till olika mjukvaror vilket i sin tur leder till 

en mängd olika ändamål.  

Technichus har tidigare erfarenheter inom VR, och har bland annat drivit 

utvecklingsprojekt inom området tillsammans med Mittuniversitetet. 

Parallellt med denna avsiktsförklaring samarbetar även Technichus i projekt 

med andra aktörer för att utveckla ny mjukvara inom utbildningsteknik inom 

VR kopplat till hållbart lärande och de globala målen för hållbar utveckling. 

Socialt perspektiv 

Att möjliggöra träning i lågaffektivt bemötande via VR kommer att hjälpa 

medarbetare att utveckla sitt bemötande, vilket bidrar till bättre kvalitet inom 

vården. Det kommer även att påverka arbetsmiljön på ett positivt sätt genom 

minskade konfrontationer med brukare. 

Ekologiskt perspektiv 

Om nyttjandegraden blir hög så kommer behovet av resor att minska vilket 

kommer ha en positiv effekt på miljö- och klimatpåverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt finansieras samarbetet med erhållet stadsbidrag och en mindre 

del inom ram för driftbudget. I förlängningen så kan det innebära att resor 

kan undvikas. Det kan för kommunen innebära en högre genomströmning på 

utbildningar och med en högre genomförandegrad. Kostnader för lokalhyra 

på Technichus finns inom ramen för förvaltningens budget.  

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring - Arbetslivsförvaltningen och Technichus.        

Muntlig information från Mats Gradin, verksamhetsutvecklare och Annika 

Lill, verksamhetsutvecklare. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08, ARN 2021-000096.  

______  
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§ 54 Dnr 2021-000060 1.1.3.1 

Äskande Stadsnära odling 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens tilläggsäskanden om 1 421 250 kr för att 

bekämpa arbetslösheten genom projekt Stadsnära odling under 2021. 

Satsningen kommer att ge 10 personer försörjning under delar av året och 

skapa förutsättningar för stadsnära odling kommande år på en rad platser i 

kommunen, 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 äskandet av Stadsnära odling. 

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.  

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.  

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  

Krzysztof Lukaszewitz S X  

Martin Neldén V X  

Kersti Östensson MP X  

Dunia Ali C  X 

Bill Lindgren M X  

Glenn Sehlin SD X  

 

Med 8 jaröster och 1 nejröst beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag 

om äskandet för Stadsnära odling.    

Reservation 

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

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 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”. 

Nu äskar arbetslivsnämnden ytterligare 1 421 250 kr av dessa medel för att 

ta fram en Härnösandsmodell som kombinerar lokal matproduktion och  

lärande genom att skapa prov-odlingar på minst fyra platser och utvärdera 

dem. Dessa platser ska utvecklas och skötas av arbetsledare och deltagare. 

Arbetsnamnet för detta projekt är stadsnära odling. 
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Se bifogad äskning 

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 får ett lönearbete istället för 

att uppbära försörjningsstöd. 

Beslutet ger fler invånare möjligheten att få ett jobb och ger möjlighet till 

långtidsarbetslösa att  prova på nya intressen och 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. 

Ekologiskt perspektiv 

En attraktivare utemiljö skapas för kommunmedborgare och turister som 

besöker museet. 

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. 

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.  

 

Projektet kommer också att stärka den lokala samverkan genom att många 

olika aktörer blir involverade. Företag, markägare, föreningar, myndigheter 

och universitet är redan involverade och positiva till satsningen.  
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Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10, ARN 2021-000060.     

______  
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§ 55 Dnr 2019-000104 3.4.3.0 

Arbetsmarknadstorg i Härnösand 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Arbetsmarknadstorget öppnade upp sin verksamhet i april 2021. Med 

anledning av restriktionerna har receptionen hållit stängt under perioder och 

personal har arbetat hemifrån, men mycket av arbetet har ändå kunnat 

genomföras enligt plan. 

 

Allt fler kommunmedborgare har börjat hitta till arbetsmarknadstorget efter 

sommaren, vilket är väldigt positivt. De vanligaste ärendena handlar om stöd 

i myndighetskontakter vilket till stor del är ett behov som uppstått i och med 

Arbetsförmedlingens omorganisering, stöd i att skriva CV eller personligt 

brev och önskemål om sysselsättning.  

 

Den första oktober kommer ett fördjupat samarbete påbörjas med 

företagarna inom arbetsmarknadstorget. Då kommer HNEF (Härnösands 

näringslivs ekonomiska förening) att knyta 50 % av en årsarbetare till 

arbetsmarknadstorget. Målet med HNEF’s närvaro är att främja målgruppens 

etablering och inkludering på arbetsmarknaden.  

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att pandemin har och har haft stor inverkan 

på uppstarten av verksamheten, men att det ändå gjorts många aktiviteter och 

att förhoppningarna är goda för att många fler ska kunna genomföras under 

hösten. Nu arbetar merparten av all personal fysiskt på plats, vilket kommer 

att underlätta i den fortsatta utvecklingen av samverkan och bättre kunna 

möta målgruppens behov. 
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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.    

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 2021-09-09, ARN 2019-000104.      

______  
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§ 56 Dnr 2021-000062 1.1.3.1 

Delårsrapport 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av tertial 2, med ett underskott om -861 tnkr,  

att godkänna prognosen för helår 2021 med ett underskott om – 266 tnkr, 

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 2021.  

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett underskott om -861 tnkr. 

Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat underskott om -266 tnkr vid 

årets slut.  

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att förvaltningens 

bedömning är att fyra av sex mål kommer att uppnås varav ett av två 

resultatuppdrag mot fullmäktiges mål. 

De två mål som riskerar att inte uppnås härrör båda från konsekvenser av 

pandemin. 

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.       
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Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef och Julia Enander, 

controller. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-14, ARN 2021-000062.      

______  
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§ 57 Dnr 2021-000053 1.1.3.1 

Årshjul Arbetslivsnämnden 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta 

att godkänna föreslagna ändringar i årshjulet, samt 

att lägga till uppföljning av förvaltningens arbetsmiljömål vid 

sammanträdena i maj och oktober.          

Bakgrund 

För att få en jämnare fördelning av informationsärenden och även bättre och 

mer kvalitetssäkrade underlag föreslår förvaltningen att ärendena validering 

samt systematisk kvalitetsuppföljning huvudman flyttas till senare datum. 

Socialt perspektiv 

Bedöms ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedöms ingen påverkan.     

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08, ARN 2021-000053.      

______  
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§ 58 Dnr 2021-000031 1.1.3.1 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa förvaltningens förslag till svar, samt  

att översända svaret till revisonen.  

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig 

granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Härnösands kommun. 

KPMGs sammanfattade bedömning är att rekommendera arbetslivsnämnden 

-att säkerställa och upprätta konkreta och uppföljningsbara arbetsmiljömål 

-att se över möjligheterna att genomföra riktade insatser gällande 

arbetsmiljön 

Arbetslivsnämnden delar revisionens bedömning och har vidtagit följande 

åtgärder: 

Rutin för arbetsmiljömål 

Rutinen för upprättande av årliga arbetsmiljömål är att medarbetarna vid en 

gemensam planeringsdag på hösten spelar in frågor som sedan ligger till 

grund för upprättande av arbetsmiljömål vid nästa års början. 

 

I januari gör förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med skyddsombuden 

ett målarbete och upprättar arbetsmiljömål för förvaltningen enligt rutin i 

årshjulet och med utgångspunkt i de frågor som kommit upp på 

planeringsdagen. Detta dokument antas sedan av nämnden vid sammanträdet 

i februari. Arbetsmiljömålen följs sedan upp vid två tillfällen under året. 

 

I årets arbetsmiljömål ligger även en plan för riktade insatser såsom 

utbildning och ergonomisk genomgång. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Svar till revisionen av systematiskt arbetsmiljöarbete i Härnösands kommun.  

______  
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§ 59 Dnr 2021-000029 1.1.3.1 

Grundläggande granskning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet, samt  

att ärendet behandlas vid sammanträdet i oktober.     

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

grundläggande granskning av arbetslivsnämndens verksamhet. 

KPMGs sammanfattade bedömning är att rekommendera arbetslivsnämnden 

-att undersöka varför så få ledamöter har svarat på enkät samt gå igenom 

frågorna i enkäten för att säkerställa att varje ledamot känner till uppdraget 

och det ansvar som ligger på nämnden. 

-se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål 

-se över arbetet med internkontroll 

Arbetslivsnämnden delar revisionens bedömning och har vidtagit följande 

åtgärder: 

 

Enkät till ledamöter 

Uppföljning av enkätsvaren har gjorts på gruppmöten. En plan finns för 

internutbildning av ledamöter i de frågor som det finns en osäkerhet kring. 

Styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I verksamhetsplanen för 2021 har tagits en ny ansats med mål, aktiviteter 

och resultat som ger en tydligare struktur av målarbetet. Det finns i denna 

struktur en tydlig koppling till fullmäktiges övergripande mål. 

Hela verksamhetsplanen är inlagd i verksamhetsuppföljningssystemet 

Hypergene så att aktiviteter och indikatorer till alla målen lätt kan följas upp 

av ansvarig chef. 
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Uppföljning av strategiska åtgärder i verksamhetsplanen görs löpande via 

informationsärenden inlagda i nämndens årshjul, samt i delårsrapporten och 

årsberättelsen. 

Internkontroll  

Arbetslivsförvaltningens rutin för internkontroll utgår från kommunens 

reglemente och tillhörande Rutin för internkontroll. Rutinen är förankrad 

med nämndens ordförande. Förvaltningen informerar nämnden om syftet 

med internkontroll, arbetsgång osv. 

Förvaltningen sammanställer en bruttolista med tänkbara risker som kan 

knytas till kommunens mål samt, till en rutin eller process. 

Förvaltningen värderar bruttolistans tänkbara risker.  

Förvaltningen redovisar resultatet av konsekvens- och 

sannolikhetsbedömningen och föreslår nämnden vilka risker som bör 

accepteras respektive hanteras. 

Plan för internkontroll beslutas av nämnd som en del av verksamhetsplanen. 

I internkontrollplanen ska vald risk motiveras. Utifrån planen tar 

förvaltningen fram åtgärder till de identifierade riskerna. 

Internkontrollplanen följs upp som en del av verksamhetsberättelsen (enligt 

kommunens reglemente). Där framgår vilka internkontroller som genomförts 

under året och vilka föreslagna åtgärder som vidtagits.  

 

Se bilaga 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Svar till revisionen om grundläggande granskning arbetslivsnämnden. 

Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande.        

______  
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§ 60 Dnr 2021-000055 1.1.1.2 

Granskning av distansundervisning vid 
vuxenutbildning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet, samt  

att ärendet behandlas vid sammanträdet i oktober.          

Bakgrund 

Teknisk utrustning och support 

Chromebooks och Ipads finns nu i verksamheten och support finns i vår 

Studiehall. Vi iordningställer också tre datasalar under hösten som kan 

nyttjas av elever.  Ny teknik som underlättar distansundervisning finns i 

klassrummen. 

  

Uppstart av verksamhet 

Den ordinarie verksamheten startade upp under augusti och är nu igång som 

vanligt. Vår Studiehall är öppnad och där erbjuds stöd till alla våra elever. 

Lärare och studiehandledare på modersmål bemannar studiehallen och dessa 

ger såväl pedagogiskt som tekniskt stöd. En IT-support finns också på plats 

vid mera avancerade tekniska frågor. Vi har också startat upp tjänsten ”boka 

en lärare”, där eleverna har möjlighet att boka en egen fysisk eller digital 

träff med ämneslärare.  

Vårt elevhälsoteam stöttar både elever och pedagoger. Elevhälsoteamet 

består av studie-och yrkesvägledare, specialpedagog, elevassistent och 

rektor. Alla personer som söker till Vuxenutbildningen kan själva kontakta 

elevhälsoteamet, men även lärare och studie-och yrkesvägledare når 

elevhälsoteamet enligt tydliga rutiner. 

Vuxenutbildningen har anställt studiehandledare på modersmål för att stötta 

elever i klassrum och studiehall. 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ytterligare en vårdlärare har anställts för att kunna ge bättre stöd till elever 

som läser olika kurser inom vårdutbildningen. Vi utvecklar en längre 

vårdutbildning för personer i behov av språkstöd.  

Beslutsunderlag 

Svar till revisionen om granskning av distansundervisning vid 

vuxenutbildningen.    

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef.  

______  
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§ 61 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar  

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor juni, juli och augusti 2021.  

______  
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§ 62 Dnr 2517  

Ordförande rapporterar 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga ordförandes rapporter till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Ordförande har den 26 juli fattat två ordförandebeslut avseende lokalbehov 

inför start av nya verksamheter: 

Arbetslivsnämndens ordförande föreslår kommunstyrelsen  

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende lokaler för 

Återbruksgalleria till en total årshyra om 1 423 309 kr, eller 1 235 kr per 

kvm. 

samt  

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende lokaler för 

Fritidsbank till en hyra om 200 000 kr per år, eller 1 000 kr per kvm.         

______  

 


