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Plats och tid Lönnen, Johannesbergshuset, Digitalt möte via Skype, torsdagen den 11 februari 2021 
kl 09:00-14:10 
Ajournering: 10:20-10:25, 10:54-11:10, 12:00-13:00 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
Krzysztof Lukaszewicz (S) 
Martin Neldén (V) 
Dunia Ali (C) 
Glenn Sehlin (SD) 
Elna Lundgren (L), tjänstgörande ersättare för Bill Lindgren (M) § 1-11 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

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

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

 
 
kl. 09:00-12:00 
kl. 09:00-11:42 
kl. 09:00-12:00 

Justerare  

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen tisdagen den 16 februari kl 10:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 
 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-16 Datum då anslaget tas ned 2021-03-09 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Lise-Lott Mineur  
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§ 1 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 16 februari kl 10:00.             

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.      

______  

 



 

Arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Ameli Engström, rektor informerade om vuxenutbildningen. Nämndens 

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

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om 

 Arbetslöshets statistik 

 BEA semester 

 Redovisning arbetslivsinriktad rehabilitering  

 Jobbsatsning 

Ingrid Nilsson, förvaltningschef informerade om 

 Förslag till nya och omsök av utbildningar till vid yrkeshögskolan. 

 Annons om två projektledare som gäller återbruksgallerian och 

stadsnära odling. 

 Arrendeavtalet klart för projektet stadsnära odling. 

 Söker efter en lokal för att starta upp tvätteri. 

 P-huset är uppsagt och personalen vid yrkeshögskolan flyttar in i 

Johannesbergshuset. 

 Verksamhetschefen för vuxenutbildningen är nu klar och Jonas 

Albonius börjar den 1 maj. 

 Annons för enhetschef för yrkeshögskolan finns nu utlagd. 

 Lärcentrums har flyttats från yrkeshögskolan och ligger nu direkt 

under förvaltningschefen.  

 

 Covidläget i förvaltningen.          

______  
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§ 4 Dnr 2020-000116 1.1.3.1 

Budgetuppföljning december 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för december 2020 till handlingarna.     

Bakgrund 

Det ackumulerade överskottet för året 2020 uppgår till 5,0 mnkr, 

motsvarande period ifjol var det 2,2 mnkr, men då fanns det ett 

överskottskrav på 2,0 mnkr. De största orsakerna till budgetavvikelsen är fler 

och kostnadseffektivare utbildningar inom yrkeshögskolan, betydligt färre 

mottagna invandrare samt en oförväntad intäkt från slutavstämningen av 

yrkesvux 2019. 

Vuxenutbildningen uppvisar överskott på 4,2 mnkr och Arbete och 

Integration ett överskott på 0,8 mnkr.    

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Henric Landestorp, controller.  

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28, ARN 2020-000116.      

______  
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§ 5 Dnr 2021-000010 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelse 2020,  

att skicka verksamhetsberättelsen för arbetslivsnämnden 2020 vidare till 

kommunstyrelsen för kännedom, samt 

att lägga verksamhetsberättelse Lärcentrum 2020 till handlingarna.     

Bakgrund 

Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i 

stora drag har hänt under året och vad förvaltningen ser som framtida 

utmaningar. 

Arbetslivsnämnden har under 2020 varit starkt påverkade av covid-19 

pandemin och de omställningar inom det arbetsmarknadspolitiska området 

som den bidragit till. Verksamheterna har fortsatt att samarbeta med de andra 

aktörer som finns på arbetsmarknaden och hittat nya former och lösningar 

för deltagarna. 

Arbetslivsnämnden har för 2020 ett positivt resultat om 5,0 miljoner kronor. 

Måluppföljningen visar att två av tre mål är helt uppfyllda medan ett av 

målen inte uppnås. 

Lärcentrum har under året bedrivit verksamhet i begränsad form på grund av 

covid -19 pandemin. Trots detta har man ändå lyckats upprätthålla en god 

service till medborgarna. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver 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 2021-02-02, ARN 2021-000010.       

______  
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§ 6 Dnr 2019-000102 2.4.1.0 

Granskning ekonomistyrning 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna granskning ekonomistyrning, samt 

att vidarebefordra rapporten till revisionen.      

Bakgrund 

En översiktlig granskning av kommunens rutiner för ekonomistyrning har 

genomförts, granskningen är en del av revisionsplanen för 2019. 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga 

rutiner för att styra och följa upp ekonomin samt bedöma kommunstyrelsens 

rutiner för uppsikt över ekonomin. 

Utifrån granskningen lämnar revisionen ett antal rekommendationer vilka 

kommenteras i rapporten.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande.  

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02, ARN 2019-000102.      

______  
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§ 7 Dnr 2020-000093 1.1.3.1 

Initiativärende - Uppdrag att anordna kvällsstudier i SFI 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa förvaltningens yttrande, samt 

att därmed anse initiativärendet besvarat.        

Bakgrund 

Glenn Sehlin (SD) har lämnat in förslaget som initiativärende att anordna 

kvällsstudier i SFI. 

Sverigedemokraterna föreslår Arbetslivsnämnden att ge 

Arbetslivsförvaltningen i uppdrag att anordna kvällsstudier i Svenska för 

invandrare. Att ställa närvarokrav på kurserna och att vid frånvaro utan 

giltiga skäl dra in, alternativt kraftigt reducera försörjningsstödet.  

Yttrande 

Arbetslivsförvaltningen och Komvux avser att, när covid-restriktionerna 

lättar, erbjuda SFI (svenska för invandrare) på dagtid, kvällstid, på 

Arbetslivsförvaltningens egna arenor samt på distans med pedagogiskt och 

tekniskt stöd.  

Ekonomisk ersättning till elever som studerar på SFI utges ifrån 

Försäkringskassan och Socialförvaltningen och utgår ifrån deras regelverk. 

Elever som studerar på SFI ska också kunna kombinera med praktik, annan 

utbildning och förvärvsarbete. Varifrån ersättning/lön kommer är olika för 

olika elever. 

Aktuella lagrum 

Skollagen kap 20, 24§ 

Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under en 

fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. 

Undervisningens omfattning får dock minskas om eleven begär det och 

huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte. 

Huvudmannen ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är 

anpassade efter elevens behov. Lag (2015:482). 

25 § Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att 

eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att 

utbildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter 

som 
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   - arbetslivsorientering, 

   - validering, 

   - praktik, eller 

   - annan utbildning. 

 

Huvudmannen ska också verka för att utbildning i svenska för invandrare 

kan bedrivas under tid då eleven får ersättning enligt socialförsäkringsbalken 

på grund av sjukdom, skada eller föräldraledighet och för att utbildningen 

kan kombineras med aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården. 

Lag (2015:482). 

26 § Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete. 

Lag (2015:482). 

Ersättning till studerande på sfi utges ifrån socialförvaltningen (ekonomiskt 

bistånd), försäkringskassan (aktivitetsstöd, etableringsersättning och 

utvecklingsersättning). Närvaro registreras av lärare och eleven rapporterar 

själv till ovan nämnda myndigheter utifrån det underlag som eleven själv 

lämnar in till myndigheten. Vid frånvaro utan godkänd anledning utgår ingen 

ersättning när det gäller ersättning från Försäkringskassan.        

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande. 

Arbetslivsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-01-27, ARN 2020-000093.    

______  
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§ 8 Dnr 2019-000104 3.4.3.0 

Arbetsmarknadstorg i Härnösand 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.          

Bakgrund 

Inför år 2020 beviljades förvaltningen medel ifrån Samordningsförbundet till 

att påbörja uppstarten av ett arbetsmarknadstorg.  

Den pågående pandemin och dess efterföljande restriktioner medfört att 

tidsplanen för projektet inte kunnat följas. I december 2020 stod det klart 

med ett hyreskontrakt och i dagsläget pågår renovering och inredning av 

lokalen.  

Då det fortfarande föreligger restriktioner utifrån rådande pandemi kan inget 

nytt datum för invigning fastställas i nuläget, men diskussion om detta förs 

löpande.    

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29, ARN 2019-000104.   

______  
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§ 9 Dnr 2021-000013 1.1.3.1 

Beviljade utbildningar yrkeshögskolan 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att erbjuda utbildningen Certifierad Kyl- och värmepumpstekniker 

inriktning energieffektivisering, 

att erbjuda utbildningen Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-, BIM och 

solenergikompetens,  

att erbjuda utbildningen Driftingenjör Elkraft, samt  

att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning 

med ansvar enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.            

Bakgrund 

Myndigheten av yrkeshögskolan presenterade den 19 januari vilka 

utbildningar som beviljats ingå i yrkeshögskolan 2021. Av de totalt 1482 

inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten 

beviljat 484. Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig om flera än 

någonsin tidigare, närmare 40 000. Sammanräknat med tidigare beslut 

omfattar yrkeshögskolans totala utbud drygt 120 000 utbildningsplatser med 

slutår 2021 och framåt. Det innebär att utbudet ökar med 12 procent.  

Härnösands kommun har beviljats tre utbildningar i denna 

ansökningsomgång: 

Certifierad Kyl- och värmepumpstekniker inriktning energieffektivisering, 

300 p, (1,5 år), 3 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. Beviljat 

statsbidrag uppgår till 86200 kronor per årsplats. 

Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-, BIM och solenergikompetens, 450 

p, (2,25 år). 3 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. Beviljat 

statsbidrag uppgår till 80100 kronor per årsplats. 

Driftingenjör Elkraft, 400 p, (2 år), 3 utbildningsomgångar, 20 platser per 

omgång. Beviljat statsbidrag uppgår till 80100 kronor per årsplats. 

 

 

Myndigheten avslog ansökningarna till Outdoorproducent, Ekolantbrukare 

och Automationstekniker. Myndighetens beslut bifogas och återfinns i 

tjänsteskrivelsen.    
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utgångspunkten är att utbildningarna kan finansieras till helhet med 

statsbidrag under förutsättning att utbildningarna får tillräckligt med 

sökande. Enligt tidigare fastställda rutiner återkommer förvaltningen i maj 

och juni för beslut om utbildningarna skall starta.       

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28, ARN 2021-000013.    

______  
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§ 10 Dnr 2021-000011 1.1.3.1 

Verksamhetsdialog kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsrapport ALN 2021, samt 

att skicka verksamhetsrapport ALN 2021 vidare till kommunstyrelsen för 

uppföljning.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala 

verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för 

planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive 

de kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund och besluta i frågor om samordning mellan nämnder och 

gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller 

tvistigt. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan.    

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02, ARN 2021-02-11.      

______  
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§ 11 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapporteringen av delegationsbesluten till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Delegationslistor november och december 2020. 

Delegationslistor januari 2021.      

______  

 


