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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 

Microsoft Teams/ Utsikten 1, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, 2021-06-15, 
kl. 13:30-16:05. Ajournering: 14:55-15:00, 15:35-15:40 

Stefan Larsson (M), ordförande 
Nåroarande digitalt via Teams: 
Ulf Berggren (SD), 1:e vice ordförande 
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Lena Nilsson (S) 
Johan Hammarqvist (C) avvek kl. 15:43 §§ 55 - 60, §§ 62 - 64 

Roger Olsson (SD) ersätter Daniel Talrnid (SD) 
Tommy Malenström (Iill) ersätter Johan Hammarqvist (C), §§ 65 - 67 

Katarina Olsson (V) 

FörvaltningschefVeronica Öhrvik, Nämndsekreterare Alexandra Julin, Ekonom 
Viktor Delblanc, Ekonom Arne Wolke 
Nåroarande digitalt via Teams: Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve, Rektor Pär 
Hansson, Tf. rektor Viveka Dahlkvist, Bitr. rektor Lisbet Hällefors, Utredare Sven
Olof Ho berg, Enhetschef Jenny Alskepp 

Ulf Berggren (SD) 
Joachim Fors (S) 

Havremagasinet, 2021-06-17 

Sekreterare 
AleYandra J ulin 

Ordförande 

Justerare 

~\J\ ~ ~ Sterl~ 
rggren (SD) 
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Arbetsmarknadsnämnden 

2021-06-15 
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Arbet~j-, förvaltningen, Havremagasinet 

... ~ .. ?. .... .. ........................... ~ ... . 
Alexandra J ulin 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Kvalitetsuppföljning för vuxenutbildningen 2020 § 55 

Inför budget 2022 § 56 

Information om målarbetet inför 2022 § 57 

Presentation av förvaltningens resultat på årets medarbetarenkät § 58 

Information om projektet "Hela Familjen" § 59 

Revidering av delegeringsregler för arbetsmarknadsnämnden m.a.a. § 60 
inrättande av ny tjänst inom ekonomiskt bistånd 

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd § 61 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik per maj 2021 § 62 

Anmälan av delegationsbeslut § 63 

Övriga anmälningar § 64 

Förvaltningschefen informerar § 65 

Frågor § 66 

Remissbehandling av Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms § 67 
kommun 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget beslyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 55 

Kvalitetsuppföljning för vuxenutbildningen 2020 
Dnr: AMF 2021/232 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens framtagna kvalitetsuppföljning 
för vuxenutbildningen avseende år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en kvalitetsuppföljning för den 
kommunala vuxenutbildningen som visar resultatet 2020, för de av arbetsmarknads
förvaltningens verksamheter som regleras i skollagen. Kvalitetsuppföljningen ger en 
kort beskrivning av innehållet i verksamheterna. Därefter redovisas 
verksamheternas resultat i tabeller med kommentarer. Tyngdpunkten i 
redovisningarna ligger på kursbetyg, studieavbrott och utskrivning av elever som 
inte har förväntad utveckling i studierna. Därefter har varje verksamhetsansvarig för 
sina verksamheter gjort analyser av det uppnådda resultatet och utvecklingsbehovet, 
samt redogjort för planerade utvecklingsområden. 

Sänt till: 
Förvaltningschef Veronica Öhrvik 
Rektor gymnasievux Pär Hansson 
Tf. rektor sfi Viveka Dahlkvist 
Bitr. rektor grundvux Lisbet Hällefors 
Utredare Sven-Olof Hoberg 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 56 

Inför budget 2022 
Dnr: AMF 2021/262 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen med bilagor 
avseende driftsbudgeten 2022 och överlämnar den till budgetberedningen 
för vidare handläggning. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag om förändrade 
investeringsbehov inför perioden 2022-2024, och därefter överlämna dem 
till budgetberedningen inför 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Anvisningar inför kommunens budgetarbete inför 2022 och plan för 2022-2024 
innebär att ett beslutsunderlag för budgetprocessen inklusive 
konsekvensbeskrivning ska redovisas. 

I ärendet redovisas förutsättningarna för arbetsmarknadsförvaltningen att hålla 
tilldelad budget 2021. Om medel inte tillförs kan satsningarna inte finansieras annat 
än genom ytterligare kostnadsminskningar i de lagstyrda verksamheterna, vilket kan 
medföra att de får utebli. Om nya medel inte tillförs kan eleverna få längre 
undervisningstid. Vidare finns det risk för att det lagstadgade kravet på att påbörja 
utbildning i svenska för invandrare inte uppfylls. I underlaget framgår det även att 
det blir svårigheter att utveckla ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och 
Ekonomiskt bistånd som har i syfte att minska försörjningsstödet. Detta kan leda 
till förändrad service till kommuninvånare. 

Sänt till: 
Ekonom Viktor Delblanc 
Ekonom Arne Wolke 
Förvaltningschef Veronica Öhrvik 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 57 

Information om målarbetet inför 2022 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve informerar om förvaltningens målarbete 
inför 2022. Av informationen framgår följande. Förvaltningsövergripande mål är en 
förutsättning för att göra framsteg med det gemensamma uppdraget att 
Hässleholms medborgare blir självförsörjande genom studier eller arbete. 
Arbetsmarknadsnämnden och -förvaltningen har som en nyinrättad nämnd 
respektive förvaltning möjlighet till att skapa innovativa arbetssätt och nya 
möjligheter för förbättrat målarbete och -uppfyllelse. Målarbetet fokuserar i 
workshop-form på målgruppen och dess utmaningar, insatser, resurser samt 
effekter i syfte att utveckla arbetet med förvaltningens uppdrag. Målarbetet utgår 
från kommunens strategiska plan. I Hässleholms kommun fortgår planering av en 
ny målstyrningsmodell där kommunövergripande mål, nämndmål och 
verksamhetsspecifika mål får en tydligare röd tråd. Arbetsmarknadsförvaltningens 
planerat arbetssätt stämmer väl överens med den nya målstyrningsmodellen. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Presentation av förvaltningens resultat på årets 
medarbetarenkät 
Dnr: AMF 2021/227 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Veronica Öhrvik informerar om förvaltningens resultat i årets 
medarbetarundersökning. Av informationen framgår följande. Syftet med 
undersökningen är att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation 
och kartlägga vilka faktorer som påverkar situationen i positiv eller negativ riktning. 
Arbetsmarknadsförvaltningen visar ett bra resultat i årets undersökning. Hållbart 
medarbetarindex är 83 med högst värde i delindex "Ledarskap". Av informationen 
framgår vissa utvecklingsområden. Genomgång och bearbetning av resultatet sker 
enhetsvis med fokus på att behålla det goda resultatet och bidra till utveckling av 
verksamheten. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

cl_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 59 

Information om projektet "Hela Familjen" 
Dnr. AMF 2021-33 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef Jenny Alskepp informerar om projektet "Hela Familjen". Av 
informationen framgår följande. Hela familjen är ett projekt mellan Hässleholms, 
Kristianstads och Östra Göinge kommun. I Hässleholms kommun deltar 
arbetsmarknadsförvaltningen samt två olika vårdcentraler. Det huvudsakliga målet 
med projektet är att följa om en samordnad arbetsmodell, där hela familjens behov 
står i fokus, leder till en bättre användning av myndigheternas resurser och i längden 
förbättrar förmågan till egen försörjning. En utvärdering har funnit att det finns 
stöd för att Hela familjens arbetssätt, och de principer det bygger på, fungerar och 
leder till resultat för målgruppen i praktiken. Hela Familjen har haft flertal 
organisatoriska förändringar i Hässleholm sedan starten och påverkats mycket av 
pandemin. Planerad sluttid för projektet är november 2021. Inom befintlig budget 
förlänger Samordningsförbundet Skåne Nordost projektet till slutet av december. 

Ett nytt projekt planeras mellan samma aktörer samt Försäkringskassan och Osby 
kommun. Beslut eller finansiering finns ännu inte. Syftet med nytt projekt är att 
komplettera arbetsmarknadsförvaltningens befintliga verksamheter och insatser och 
jobba i de organisatoriska mellanrummen. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 60 

Revidering av delegeringsregler för 
arbetsmarknadsnämnden m.a.a. inrättande av ny 
tjänst inom ekonomiskt bistånd 
Dnr: AMF 2021/231 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden antar föreliggande förslag till reviderade delegeringsregler. 

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. Delegationsordningen ska ses över och revideras vid ändrad 
lagstiftning eller organisations- och andra verksamhetsförändringar. 

Delegeringsreglerna revideras i samband med att en ny tjänst som arbetsledare 
inrättas. Delegeringsregler inom ekonomiskt bistånd ändras så att arbetsledaren och 
specialistsocialsekreteraren övertar viss delegation från enhetschef ekonomiskt 
bistånd. Arbetsledare och specialistsocialsekreterare är direkt underställda en 
enhetschef på ekonomiskt bistånd. De har ansvaret över handledningen och det 
klientnära arbetet. Arbetsledaren ska även vara ställföreträdare för enhetschef när 
båda enhetscheferna på ekonomiskt bistånd är frånvarande. 
Specialistsocialsekreterare är beslutsfattare utan personalansvar. 

Delegeringsreglerna revideras enligt följande: 

• En ny beslutsnivå "Arbetsledare och Arbetsledare/ 
specialistsocialsekreterare" läggs till med efterföljande förklaring. 

• I punkterna F3.1.1., F3.2.1., F3.2.2 och F3.2.3. läggs till en ny nivå av 
beslutsfattande. Arbetsledare/ specialistsocialsekreterare delegeras rätten att 
besluta om försörjningsstöd och/ eller livsföring i övrigt utöver riktlinjerna 
dock upp till 1 basbelopp. 

• I punkten F3.2.3 sänks socialsekreterarens delegation till 0,5 basbelopp. 

• I punkt F6.1.1., F6.1.3 och F6.1.4. övertar arbetsledare/ 
specialistsocialsekreterare delegation från enhetschef ekonomiskt bistånd. 

• I punkterna under punkt F7 - Lex Sarah revideras delegat till 
kvalitetsutvecklare i förvaltningsstaben (tidigare kvalitetsutvecklare/ 
kvalitetssamordnare i förvaltningsstaben). 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

• I punkterna G2.1., G2.3. och G2.5. 'övertar arbetsledare/ 
specialistsocialsekreterare delegation från enhetschef ekonomiskt bistånd. 

• I punkt G3.1. övertar arbetsledare delegation från enhetschef ekonomiskt 
bistånd. 

• I punkt G3.3. förenklas beslutsfattandet genom att inte skilja mellan beslut 
som blir till nackdel för den enskilde. Delegat revideras till delegat i 
ursprungs beslutet. 

• I punkt G4.2. övertar arbetsledare/ specialistsocialsekreterare delegation 
från enhetschef ekonomiskt bistånd. 

• I punkter G5.2. och G5.3. övertar arbetsledare delegation från enhetschef 
ekonomiskt bistånd. 

Sänt till: 
Enhetschefer ekonomiskt bistånd 
S pecialis tsocialsekreterare 
Arbetsledare 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr. AMF 2021/215 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA1\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§62 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik 
per maj 2021 
Dnr. AMF2021/257 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik redovisar aktuellt läge hos 
verksamheterna per maj 2021. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM'v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 63 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

AMF 2021/258-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Enheternas anmälan av delegationsbeslut 2021-
05-01 - 2021-05-31 

AMF 2021-36 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
maj månad 2021 

AMF 2021/258-2 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsbeslut - Överklagan och begäran om 
inhibition 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 64 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

AMF 2021/259-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Protokollsutdrag KF 2021-05-24 § 141 "Motion 
om "Integrationsplikt" 

AMF 2021-37 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Förlängningsansökan projekttid Hela Familjen 
2021 

AMF 2021/216-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Integritetsskyddsmyndighetens beslut gällande 
personuppgiftsincident 

AMF 2021/133-4 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Skolinspektionens återkoppling Komvux GR i 
Hässleholms kommun 

AMF 2021/135-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Skolinspektionens återkoppling SFI i 
Hässleholms kommun 

AMF 2021/227-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Arbetsmarknadsförvaltningens resultat på årets 
medarbetarenkät 

AMF 2021-35 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Överenskommelse och utbetalningsunderlag för 
ungdomsjobb 2021 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 65 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Veronica Öhrvik informerar arbetsmarknadsnämnden om vad 
som är på gång i verksamheten. Av informationen framgår en aktuell redovisning av 
coronapandernin inom förvaltningen samt information om rekrytering av ny rektor. 
Ny rektor börjar i slutet av augusti. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 66 

Frågor 

Beslut 
Arbetsmark.nadsnämnden beslutar att frågan ska anses mottagen och svaret 
redovisas vid nästkommande nämndsammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Joachim Fors (S) ställer frågan om ett reviderat 11-punktsprogram (åtgärdsplan för 
arbetet med försörjningsstöd och kompetensutveckling) och dess behandling i 
arbetsmark.nadsnämnden respektive kommunstyrelsen. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Remissbehandling av Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun 
Dnr: AMF 2021/275 

Ärendet utgår. 

Arbetsmarknadsnäm nden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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