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Plats och tid Lönnen, Johannesbergshuset, Digitalt möte via Skype, torsdagen den 22 april 2021 
kl 09:00-11:15 
Ajournering: 10:20-10:35 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
Jozef Lukaszewicz (S) 
Glenn Sehlin (SD) 
Martin Brendan McCarthy (S), tjänstgörande ersättare för Nina Skyttberg (S) 
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare för Martin Neldén (V) 
Lena Fassali (C), tjänstgörande ersättare för Dunia Ali (C) 
Elna Lundgren (L), tjänstgörande ersättare för Bill Lindgren (M) 
 
 
 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Ghaidaa Shihab (MP) 
 

Övriga närvarande Ingrid Nilsson, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Henric Landestorp, controller 
Julia Enander, controller 
Lilian Krantz, enhetschef 
Mikaela Vennerbring, projektledare 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 
Anette Hultin, Lärarförbundet 
 

 
 
kl. 09:00-11:00 
kl. 09:00-11:00 
kl. 09:00-10:20 
kl. 09:00-09:40 
kl. 09:00-10:55 
kl. 09:00-10:55 

Justerare Bengt Wallgren (M) 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Lönnen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21-27 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-27 Datum då anslaget tas ned 2021-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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Ärendelista 

§ 21 Dnr 2 3 
Val av ledamot att justera protokoll ..................................................................... 3 

§ 22 Dnr 5 4 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 23 Dnr 3 5 
Informationsärenden ........................................................................................... 5 

§ 24 Dnr 2020-000116 1.1.3.1 6 
Budgetuppföljning 2021 ...................................................................................... 6 

§ 25 Dnr 2021-000053 1.1.3.1 7 
Reviderat årshjul Arbetslivsnämnden 2021 ......................................................... 7 

§ 26 Dnr 6 9 
Delegationsbeslut ............................................................................................... 9 

§ 27 Dnr 2517 10 
Ordförande rapporterar ..................................................................................... 10 
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§ 21 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 27 april kl. 14:00.      

______  
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§ 22 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.      

______  
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§ 23 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Mikaela Vennerbring, projektledare informerade om ESF projektet Alla kan 

arbeta. Nämndens ledamöter fick tillfälle att ställa frågor och föra en kort 

diskussion.  

Ingrid Nilsson, förvaltningschef informerade om det regionala 

utbildningsnätverket som vuxenutbildningen är med i. 

Lilian Krantz, enhetschef informerade om 

 Arbetslöshetsstatistik Västernorrland 

 Redovisning arbetslivsinriktad rehabilitering      

______  
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§ 24 Dnr 2020-000116 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för mars 2021 till handlingarna.         

Bakgrund 

Det ackumulerade överskottet per den sista mars är 0,4 mnkr, motsvarande 

period ifjol var det 2,8 mnkr.  

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på -0,1 mnkr och Arbete och 

Integration ett underskott på -0,2 mnkr.  

Överskott inom förvaltningsledningen och nämnden bidrar till att nämnden 

totalt sett trots underskott på verksamheterna kan uppvisa överskott  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.                   

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Henric Landestorp, controller. 

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

______  
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§ 25 Dnr 2021-000053 1.1.3.1 

Reviderat årshjul Arbetslivsnämnden 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att anta förslag till reviderad uppföljning av nämndens verksamheter enligt 

årshjul 2021.      

Bakgrund 

Nämndens uppgift är att förvalta och genomföra det fullmäktige har 

definierat för nämnden i givna mål, beslut, föreskrivningar och 

förutsättningar. Med uppdraget följer ett verksamhetsansvar som bland annat 

innebär att se till att verksamhet bedrivs enligt mål, beslut och föreskrifter 

samt enligt lagar och förordningar. Nämnden ska se till att det finns 

tillräcklig intern kontroll och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett 

tillfredställande sätt.  

För att säkerställa nämndens möjligheter till löpande kontroll av 

verksamheterna och om de bedrivs enligt mål, beslut, föreskrifter, lagar och 

förordningar föreslår förvaltningen uppföljning utifrån ett årshjul för 

nämnden. Årshjulet är ett verktyg för uppföljning av verksamheterna. 

Internkontroll och enskilda uppdrag från nämnd till förvaltning för 

uppföljning och kontroll är en naturlig del för utövandet av ansvar som 

tillkommer, utöver årshjulet. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett juridiskt perspektiv säkerställer årshjulet nämndens möjlighet att följa 

upp verksamheterna och att de bedrivs enligt mål, beslut och föreskrifter 

samt enligt lag och förordning.     



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(10) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09, ARN 2021-000053. 

                     

______  
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§ 26 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor mars 2021.      

______  
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§ 27 Dnr 2517  

Ordförande rapporterar 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga ordförandes rapporter till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Ordförandes rapporter: 

Budgetarbetet inför 2022 pågår för fullt och leds av en budgetberedning. Den 

består av KS AU, kompletterad med ordförande, (vice och andre vice också) 

från nämnderna. Vid nästa möte 4 maj ska förslag på mätbara resultatmål 

redovisas av nämndernas ordförande. Ett nytt, tredje mål kommer att föreslås 

från vår nämnd: Andel studerande på Yrkeshögskoleutbildning som slutför 

med examen. Målnivå 65 %. Beslut om budget tas i KS. 

 

KPMG har i dagarna fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 

kommunens insatser för vuxna med fokus på samarbete mellan regionen och 

Arbetslivsförvaltningen. De har granskat detta tidigare och 

rekommendationer som då lämnades följs nu upp. 

 

Covid smitta har drabbat delar av förvaltningsledningen den senaste tiden. 

Det gäller även politiska ledningen för kommunen samt vår egen nämnd.         

______  

 


