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S.Afvllv1ANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) 

Microsoft Teams/ Havremagasinet, konf. rum Råg, 2021-02-16, kl. 8:30-10:45, 
Ajournering 09:45-09:55 

Stefan Larsson (M), ordförande 
Ulf Berggren (SD), 1:e vice ordförande via Teams 
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande 
Agneta Olsson Enochsson (L) via Teams 
Daniel Talmid (SD) via Teams 
Lena Nilsson (S) via Teams 
Johan Hammarqvist (C) via Teams 

Tommy Malenström (KD) via Teams 
Roger Olsson (SD) via Teams 
Katarina Olsson (V) via Teams 

F örvaltningschef V eronica Ö hrvik 
Enhetschef Jörgen Bergvall via Teams § 10 
Kvalitetsutvecklare Ellen Nilsson via Teams§ 11 
V erksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve via Team 
Ekonom Arne Wolke § 12 
Utredare Sven-Olof Hoberg via Teams§ 12-13 
Nämndsekreterare Alexandra Julin 

Joachim Fors (S) 
Ulf Berggren (SD) 

2021-02-18, Havremagasinet 

§10 - §22 

Sekreterare 
- ~ \ L . 

Alexandra Julin 

Ordförande s~f\-___ 

Justerare 
Joachim Fors (S) 



Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 
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togs ner 

Signatur 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Arbetsmarknadsnämnden 

2021-02-16 

2021-02-18 

2021 -03-14 

.. . . . .. . .... . . . .... .. ... ... ... .. . ... ... . 
Al 

Utdraget bestyrkes 
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SMvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Information om Arbetsmarknadsenheten (AME) § 1 0 

Information om verksamhetsstatistiken ekonomiskt bistånd helår § 11 
2020 

Arbetsmarknadsnämndens Bokslut och Verksamhetsberättelse 2020 § 12 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021 § 13 

Regeringsbeslut om nytt prisbasbelopp och riksnorm för 2021 § 14 

Verksamhetsförändring Norra Station och Lärcentrum § 15 

Reviderad sammanträdesplan 2021 § 16 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik januari 2021 § 17 

Anmälan av delegationsbeslut § 18 

För kännedom § 19 

Förvaltningschefen informerar § 20 

Frågor § 21 

Revidering av delegeringsregler för arbetsmarknadsnämnden § 22 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 10 

Information om Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enhetschef Jörgen Bergvall informerar om verksamheten på 
arbetsmarknadsenheten. Presentationen omfattar information om målgruppen, 
pandemin, pågående och avslutade projekt, samarbeten med privata företag, 
organisationer och myndigheter samt målsättningar och strategier inom 
verksamheten. Arbetsmarknadsenheten syftar genom organisationsförändringar 
skapa en hållbar verksamhet och täcka för kommunens rekryterings behov. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jf-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 11 

Information om verksamhetsstatistiken ekonomiskt 
bistånd helår 2020 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kvalitetsutvecklare Ellen Nilsson informerar om orsakerna till avslutade ärenden 
inom ekonomiskt bistånd under år 2020. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§12 

Arbetsmarknadsnämndens Bokslut och 
Verksamhetsberättelse 2020 
Dnr: AMF 2021/28 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisning av 2020 års bokslut och driftbudgetens utfall 2020 godkänns. 
2. Förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse med verksamhetsmått 

godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Varje nämnd ska årligen genomföra och godkänna bokslut för nämndens 
verksamhetsområde. Bokslutet ska innehålla avvikelseanalys för drift och 
investeringar, nyckeltal samt verksamhets berättelse. 

Verksamhetsberättelsen beskriver arbetsmarknadsnämndens mål, bedömd 
måluppfyllelse och hur förvaltningen har arbetat för att bidra till målen och i 
förlängningen då även till fullmäktigemålen. Året som gått, årets resultat samt 
utveckling på sikt beskrivs också i verksamhets berättelsen. År 2020 har 
arbetsmarknadsförvaltningen valt fokus på ekonomiskt bistånd. 

I anvisningarna för bokslut och årsredovisning har förvaltningen fått i uppdrag att 
till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning ta fram 
verksamhetsberättelse för 2020 där man redovisar speciella händelser för året. 
Verksamhets berättelsen lämnas till ekonomiavdelningen och ses som ett förslag på 
text till slutprodukten och förändringar kan behöva göras i materialet beroende på 
omfattning, språkbruk, analys och tydlighet. 

Sänt till: 
Förvaltningschef Veronica Öhrvik 
Ekonom Arne Wolke 
Utredare Sven-Olof Hoberg 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 13 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021 
Dnr: AMF 2021/39 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan godkänns med de yrkade 
ändringarna så som de framgår nedan. 

2. Nämnden antar verksamhetsplanen som sin egen. 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att stryka delar av en mening på sida 8 i verksamhetsplanen. 
Den nya meningen lyder "Personer som är boende i Hässleholm kan även läsa på 
Folkuniversitet som är en egen huvudman." 

Lena Nilsson (S) yrkar på att stryka mål 2 och 3 under "Det finns säkra utvecklade 
kommunikationssätt mellan handläggare och klient". 

Gällande det första målet under "Elevernas måluppfyllelse har ökats" yrkar 
ordförande på att öka målvärdet som följande. Måluppfyllelse anses vara grönt om 
minst 90%, gult om 80-89% och rött om mindre än 80% av kursdeltagarna på 
gymnasievux har slutfört sina kurser.Johan Hammarqvist (C) yrkar bifall till 
ordförandes förslag. 

Gällande det andra målet under "fler kommuninvånare är självförsörjande" yrkar 
Johan Hammarqvist (C) att målvärdet ändras så att måluppfyllelse anses grönt om 
minst 15, gult om 10-14 och rött om mindre än 10 avsiktsförklaringar upprättas. 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Johan Hammarqvists (C) yrkande. Agneta Olsson 
Enochsson (L) instämmer i yrkandet. 

Ordförande föreslår att i det fjärde målet under "fler kommuninvånare är 
självförsörjande" ska det läggas till att målet anses uppnått när utbildningen har 
startats. Agneta Olsson Enochsson (L) instämmer i ordförandes förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda "Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAJ\1:MAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

2022-2023". Utifrån k0mmunfullmäktiges strategiska plan fattar nämnden beslut 
om strategisk inriktning genom nämndspecifika mål. 

V erksamhetsplanen ligger som grund för verksamhetens inriktning med mål och 
prioriterade uppgifter för år 2021. Genom att årsmålen ges målvärden och 
jämförelser skapar förvaltningen en grogrund för ständiga förbättringar och en 
lärande organisation. 

Sänt till: 
Utredare Sven-Olof Hoberg 
Förvaltningschef Veronica Öhrvik 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§14 

Regeringsbeslut om nytt prisbasbelopp och riksnorm 
för 2021 
Dnr: AMF 2021/32 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att reg~ringens beslut om prisbasbelopp och 
riksnorm ska följas av arbetsmarknadsförvaltningen och utgöra underlag för 
nödvändiga beräkningar om bistånd, arvoden och ersättningar. 

Beskrivning av ärendet 
Pris basbeloppet ligger till grund för delegation och beräkningar om olika bistånd 
och ersättningar enligt verksamhetsområdenas riktlinjer för till exempel 
omkostnadsersättningar, arvoden, bistånd till kostnader i samband med placeringar 
och bistånd till enskilds livsföring i övrigt. 

Prisbasbeloppet för 2021 är fastställt till 47 600 kronor vilket är en höjning med 300 
kronor. 

Riksnormen beslutas av regeringen årligen och ligger till grund för beräkning av 
försörjningsstödet. Riksnormen för 2021 är höjd med 0,3 % jämfört med 
riksnormen för 2020. 

Sänt till: 
Enhetschefer Ekonomiskt Bistånd 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 15 

Verksamhetsförändring Norra Station och Lärcentrum 
Dnr: AMF 2021/19 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att avsluta mötesverksamheten vid Norra 
Station från och med 2021-12-31 med påbörjad utfasning och revidering av 
avtalen under våren 2021. 

2. Lokaler och dess kostnader omförhandlas och behovet av lokalerna tas upp 
i nämndens kommande lokalförsörjningsplan. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda behovet av och möjligheten till att 
skapa en gemensam reception/ administration mellan nuvarande Norra 
Station samt Komvux GY på Norra Station. 

4. I övrigt godkänna genomlysningens förslag till utvecklingsområden och 
rekommendera förvaltningen att i enlighet med gällande delegeringsregler ta 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt arbetsmarknadsnämndens reglemente fullgör nämnden kommunens 
uppgifter inom kommunal vuxenutbildning samt lärcentra. Genomlysningen av den 
befintliga verksamheten kartlägger vilket uppdrag, mål och visioner Lärcentrum och 
Norra Station har samt vilka arbetsroller, ansvar och omfattning verksamheten har 
idag. Genomlysningen belyser och ger rekommendationer på två 
utvecklingsområden, dels i vilken omfattning verksamheten ska drivas och därmed 
vilka arbetsroller verksamheten har behov av. 

På uppdrag av arbetsmarknadsnämndens ordförande ges förvaltningen i uppdrag 
under 2021 omförhandla lokalerna på Norra Station. Lokalöversyn bidrar till 
ändamålsenlig organisation där lärcentra verksamhetens lokalbehov naturligt ingår. I 
samband med lokalförsörjningsplan lägger Arbetsmarknadsförvaltningen plan på 
hur mötesverksamheten fasas ut med start under våren 2021. 

I genomlysningen har det speciellt framkommit att det finns viljan att arbeta utifrån 
hela förvaltningens behov. Norra Stations verksamhet stämmer dock delvis inte 
överens med Arbetsmarknadsförvaltningens gemensamma uppdrag. Att agera som 
reception och mötesbokare till externa besökare och hyresgäster på Norra Station 
bidrar inte till Arbetsmarknadsförvaltningens syfte att öka antalet självförsörjande i 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

Hässleholms kommun. En gemensam administration mellan nuv:>,rande Norra 
Station samt gymnasial vuxenutbildning bidrar till lämpligt organiserad verksamhet 
som är utformad i förhållande till nuvarande och framtida behov. En gemensam 
reception är även ett steg mot samlokalisering av förvaltningens verksamheter i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-01-26, § 5, att återremittera ärendet för 
komplettering avseende gällande avtal samt vidare dialog med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sänt till: 
F örvaltningschef Veronica Öhrvik 
Nämndsekreterare Alexandra Julin 
Arbetsledare Mats Larsson 
Rektor Pär Hansson 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 16 

Reviderad sammanträdesplan 2021 
Dnr: AMF 2021/40 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden fastställer de reviderade sammanträdesdagama för år 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till reviderade sammanträdes dagar för arbetsmarknads nämnden har tagits 
fram. Samma sammanträdesdagar gäller utifrån arbetsmarknadsnämndens beslut 
2020-10-20, § 31. Nämnden sammanträder den 15 juni samt 19 oktober 2021 på 
eftermiddagen kl. 13:30-17:00. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAfvllv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 17· 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik 
per januari 2021 
Dnr. AMF 2021/23 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
1. Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik per januari 2021 
2. Bilaga V erksamhetsstatistik Ekonomiskt Bistånd 
3. Bilaga Verksamhetsstatistik SFI 
4. Bilaga Verksamhetsstatistik AME 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 18 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr. AMF 2021/24 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

AMF 2021/24-3 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Enheternas anmälan av delegationsbeslut 2021-
01-01 - 2021-01-31 
AMF 2021/24-4 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsbeslut på ekonomiskt bistånd januari 
2021 
AMF 2021/24-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - A vtalsrapport Anställningsavtal AMF januari 
2021 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAfv1:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 19 

För kännedom 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

AMF 2021/3-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Utredning enligt 14 kap 6 § SoL och SOSFS 
2011:5, Lex Sarah 
AMF 2021/16-3 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Ordförandebeslut förlänga distansundervisning 
inom vuxenutbildningen 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

FörvaltningschefVeronica Öhrvik informerar om förvaltningens nuläge avseende 
covid-19. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 21 

Frågor 

Beskrivning av ärendet 

Inga frågor ställs. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 

S.Afvt:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

§ 22 

Revidering av delegeringsregler för 
arbetsmarknadsnäm nden 
Dnr: AMF 2021/38 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Föreliggande förslag till delegeringsregler antas. 
2. Delegeringsreglerna antas att gälla &ån och med justeringsdatum. 

Beskrivning av ärendet 

Delegeringsordningen innehåller de ärenden i vilka arbetsmarknadsnämnden har 
delegerat beslutanderätten. Rätten att besluta i individärenden är delegerad till 
arbetsmarknadsnämnden och till förvaltningens tjänstemän enligt förteckningen 
över delegerade beslut. 

Med anledning av det utökade antalet ledamöter i arbetsmarknadsnämnden behöver 
delegeringsreglerna revideras. 

Det har i samband med genomgången även uppmärksammats vissa andra 
justeringar som behöver göras. 

• Till avsnittet D läggs en ny punkt 1.1.6 avseende tillfällig fjärr- och 
distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning med 
Förvaltningschef som delegat. Vidaredelegering till rektor är tillåtet. 

• I avsnitt F ändras namnet av avsnittet till Ekonomiskt Bistånd. 

• Punkterna under avsnitt G (G 1--4) flyttas under Avsnitt F (F 3-6) 

• De punkter som avser enbart ekonomiskt bistånd flyttas &ån tidigare avsnitt 
H (H 2, 10, 11) till avsnitt F (F 2, 7, 8 efter revidering) 

• I punkt G 1.3.1. (F 3.3.1 . efter redigering) ändras ålder på ungdomar till 
under 25 år. 

• I punkt G 2.2.2. (F 4.1 .2. efter redigering) läggs till relevant lagrum. 

• I punkt G 2.2.5. (F 4.1.5. efter revidering) ändras i första stycket delegat till 
AMNAU och i tredje stycket till delegat i ursprungsbeslutet. 

• I punkten G 4.1. och G 4.2. (F 6.1 och F 6.2) ändras namnet genom att ta 
bort vårdrelaterade ord. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

• I punkt H 11 ( efter revidering F 8) ändras delegat, enligt praxis, från ;· 
Enhetschef ekon. bistånd till Socialsekreterare. 

• De övriga punkterna i det reviderade avsnittet F revideras för att följa 
nummerordning. 

• Förkortningar läggs till avseende det reviderade avsnittet F 

• Punkt G 2.1 tas bort. 

• I punkt H 2.6. (G 2.6. efter redigering) ändras delegat till delegat i 
ursprungs beslutet samt läggs till ordet "utskott" som 
ursprungs beslutsfattare. 

• Tidigare punkt H 2. 7. tas bort. 

• I punkt H 6.1. (G 4.1. efter revidering) tas en mening bort. 

• De avsnitt som avser överflyttning av ärenden (avsnitt H 3) och 
försörjningsstöd i projekt (avsnitt H 9) stryks från arbetsmarknadsnämndens 
delegeringsregler. 

• Förkortningar läggs till avseende avsnitt H (Avsnitt G efter revidering) 

• Avsnitt H och I blir efter revidering avsnitt G respektive avsnitt H och 
punkterna revideras för att följa nummerordning. 

• Giltighetsperioden räknas från och med justeringsdatum 

Sänt till: 
AMF Alla 
Arbetsmarknadsnämnden 
Kommunal författningssamling 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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