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Hässleholms 

kommun 

Arbetsmarknadsnämnde'n 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Personalföreträdare 

Utses attjustera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utsikten 1, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, 2021-09-21, kl. 8:30-11:50 

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

Närvarande digitalt via teams: 
Tommy Malensttöm (KD) 

1 (8) 

T f. förvaltningschef Ola Berg, Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve, 
Ekonom Arne Wolke, Ekonom Mathias Bjärnek, Nämndsekreterare Alexandra 
Julin. Nä171arande digitalt via teams: Kvalitetsutvecklare Daniel Fritzon, Arbetsledare 
Ellen Nilsson. 

Näroara11de digitalt via teams: (TCO) § 68 

Joachim Fors (S) 
Ulf Berggren (SD) 

Havremagasinet, 2021-09-21 

§ 68, §§ 74 - -75 I~,///~ ~ . 
Sekreterare J!!:..// V ~ -
Ordförande 

Justerare 

Alexandra J ulin 

~~~~ 
s~~~ 
~fe~ 

Joachim Fors (S) 
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Hässleholms 

kommun 

Arbelsmarknadsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum dä anslaget 
tidigast fär tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Arbetsmarknadsnämnden 

2021 -09-21 

2021-09-21 

2021-10-13 

Alexandra Ju.lin 
2021-

Utdraget bestyrkes 
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,,,,,,,,,, 
~~ 

~ 
Hässleholms 

kommun 

Arbelsmarknadsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdaturn 
2021-09-21 

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 2021 § 68 

Försörjningsstödsenheternas ledningssystem för systematiskt § 74 
kvalitetsarbete 

Revidering av delegeringsreglerna m.a.a. ett nytt ledningssystem, § 75 
ekonomiskt bistånd 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 68 

Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i 
balans 2021 
Dnr: AMF 2021/352 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen avseende åtgärdsplan för en 
budget i balans 2021 som redovisning till kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas ledamöter och Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 ska nämnderna 
under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Nämnder och förvaltningar 
med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfulJmäktige 
beslutade budgeten. Arbetsmarknadsnämnden har uppmanats att lämna in en 
åtgärdsplan för prognosticerade underskott per den 30 april. 

Arbetsmarknadsnämnden har lämnat in en åtgärdsplan avseende de åtgärder som 
bedöms möjliga utifrån det prognostiserade underskottet per den 28 februari 2021. 
Några nya åtgärder har inte bedömts kunna uppvisas. Ekonomiavdelningen 
bedömer att den inlämnade åtgärdsplanen är ofullständig och ska kompletteras. 
Nämndens beslutade åtgärdsplaner för 2021 ska presenteras muntligt på 
kommunstyrelsen den 29 september 2021. Underlag som ska presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde ska översänds till ekonomiavdelningen senast den 
21 september 2021. 

Atgärdsplanen redovisar de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna 
kopplade till åtgärderna. Flera av förslagen i åtgärdsplanen kan på både kort- och 
lång sikt öka kommunens kostnader. Det har inte bedömts möjligt, inom gällande 
lagstiftning och nämndens delegation &ån kommunfullmäktige, att föreslå 
tillräckligt med nya åtgärder för att minska 2021 års underskott. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (8) 
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SAM.MANTRÄDESPROTOKOU, 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Forts.§ 68 

Ärendets tidigare behandling 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslog 2021-09-13, § 2, 
arbetsmarknadsnämnden följande beslut: 

Arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen avseende åtgärdsplan för en 
budget i balans 2021 som redovisning till kommunstyrelsen. 

Johan Fors (S) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 2021 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen/ ekonomiavdelningen 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ ekonomerna 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (8) 



AVVIKELSEANALYS DRIFT/ÅTGÄRDSPLAN Arbetsmarknadsnämnden - ITm -· -· Kolumn2 Kt,him"l - -'"'2 ~--zou ,-~- KOnNkvena 
Bt.tdg•t Red0'1'1Nt Pro0n09 Awlkable Rrkt. rlng tl JI awlk•IMrna, aprll 2021 Atglrder vid progno.undetallott 

Aprll .Aprll 

Arbebim• rkn•dsf.,rvaltnlngen 

8e:tydMdt Oknlng i!lv kostnader for ekonoml.Skt blstlnd. AME: 
Okntng av andelen art)t:tslO~ I HI.M kommun. 610 Sys~IS.!lttnino~etr.amJ 12091 10077 Il 091 0 Sag upp itll person.al pi e.nneten. 8400 Matchning av klient~ p.S t:kb utebftr ande ~tgard~ 
ProJektinsatser ror att hJ,alpa klienter p! ekb att narma SiQ 
sJaMorsorjnlf\9 uteblir 

ProJektvtritSamheten uteblir helt vilket leder till kon~kvensen 
ovan. 
KVakflcerade reh.:lbilit1!:r1ng.sln~tser for arbetslosa som Inte 
st!r till art)t:tsmarknadens fOrfogande g!r fOtlOrade 
fler Individer 11.Snovarlgt ut~.ntorskap 
Ingen kartJaggnlno kan utfOras av lndi\lkler som t>t.l'\ovtr 
art>etsmarknad.spOlltfSka Insatser. 
Inga rustande inS.!ltser !(an ges tlll llngtldsarbttslos.a, 

4 200 
ungdomar e.llt.r SFl•elever som Inte n!r pro9res.s1on. 
Ingen kootdlntrino tfll de tv! ovr19a seimonerna kan oor.,s, 
sektlonema Foreta9sservk:e och KommUl'lseMce skulle I det 
narmaste inte alts klara av sina uppdrag. 
Inge. blst~ndsta,oare kan overforas fr!n EKB till statlfOa 
ersattninossystem som exempelvis sJukers.lttnlno. 
Kraftigt mln$kat antal bistlndstagare skulle Il anstallnln9 
lnomkommunen och det privata na rtngsllvet. 
AtbetsQivare I kommunen och det privata n.arin9sl et vm AMe: 
sannolikt Inte ta emot Icke kartla9da, Icke rustade delU1gare 610 Sys5-e1sattn1r1gstidr6mJ 
dar en majoritet har psykisk ohalsa och/tlll!.r Inte talar i!!l'ltle !tgarder Sag I.IPP SO% av pe~onalen pi enheten. svenska. 
Mer an 100 deltaoare med p!g!ende aktiviteter pi 
Arbttsmarknadsentieten har Inget ,111tematfv till vuksamhet, 
de hade behOvt skickas hem. 
Nio av etva punkter I 11-punktspr09:rammtt behOver stryl(as 
eller kraftJgt Justeras. 
lnte,gr,!ltlonsplanen fOr Hassle:holms kommun behover Justeras. 
en majoritet av statli9a bidrag Via AF kan Inte ans.okas. 
en majoritet av bldrao fr~n fonder, som exempeMs 
europeiska sodalfondtn, kan Inte ansokas om. 
Kommunen kommer bli Sterbetaln1ngsskyldi9 till finaMlarer 
som beVllJat medel ror proje.kt 2022. Kommunen kommer 
behova betala \lite. Kommunen riskerar att stimmas. 
OIHo publlcltet. 
Kommunen kommer f3 valdlgt svlrt att Ster ansoka om medel 
rrln ESF, M~ratlonsverket ocn UlMStyrelsen 

Nya externa proJektmedel kan Inte sok.21s. 
S!tsnlngen pi LOn !stallet for- bldr.flO upphOr. 
Anstallnl09ar av blstlno:stagart: 
(ofta osubventlooerade) Inom privata nartngsJlvet kommer 
minska l(niftigt. 

610 AM E: F6fetags~rvlCI! Forl!u1osserv1ce awedc;las 987 1 975 ArbetsprOVOin9splatstt od'I fl!riUrbe:te.n Inom foren1n9stlvet 
forsvlnner. 
Ok.ad risk for ohalsoproblematlk bland txsdndstagare 
AJsk for okad ungcJomsart>tt:saoShl!t. 
OSli,o publk:ltet. 
Kommunen kommer fl svArt att ans.oka om medel frln vlrt 
samordnlngslorbund 

AvveckJlng ferltarbe.te till ungdomar samt upphorande av 
ungdomsa.n.stal nlngar 610 AM E: Kommunse.rvlce Kommunservice awe-cklas 700 I 400 Ökad ungdomsart>etslOshl!t 
Minskade moJlfOheter till feriearbete for ungdomar 
Ökat behov av fO<SO(.lnlnosstOd bland gruppen unga vwcna 

Ingen budget har tllk.:lelats for namnd 
(SSOtkr). Del av tjc\nst med 

Utredartjansten Inom AMF kanstt har avveddats 995,1003 AMF kans.11 6 677 l 760 7777 · l 100 art>t:tsuppglfter kopplat Ull 
under lret men det ger Ingen effe.kt forran 2022 , 570 761 Risk for vtss oknlng av arbet$be10stnln9 pi ovr10 stab. 

namndsadmlnlstratlon ar eJ tlnanSlerad 
tu11t ut. 
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,~ IT- 20U -· Kolumn2 Kolumnl - ,r-1a~ '~ !!ffll :ZOU ~ •20ll Kona-... 
l11cf9et R.SrwlNt Progn.oa AvvlkclH F6tk_larln11 tfll ewlkelNrna, a prll 2021 At glrd•r vid pro,;i no.undatakott 

April Aprll 

I 
Arb ets:marlcnadsförva ltnlngcm 

Omorganisering av Norra station La rtentrum, 

aoo, Vt:ricsamheten flyttas O'ver Ull komvux. Ökad arbetsbela.stnl~ for rektor Komvux, 
47515,2.2 

Norrai station 
8 363 2 819 e 100 263 730 1 OJO Samordnln9svln5,ter, efte:kUvlsenno, tydligare arbet.sfordelnlng, ve:rksamhetsstrvla! Recepttonen aweckJas ocri sammators till mlnSkad s.Srbarhet, mlns.kad arbtts.bt'lastnlno. Ökad 028 

gemen~m re:ceouon for Komvux och larcentn.im. tillganOOhet. 

A.wedi.Jlng av arb-tt$1edarmllen from 2022 

800, Oll'l.forhand lng av nyresbvtll for lokal@ma H8 

47S15, 22 
Non-& station och Mt0. Uppsa9d yta, ca S00 kvadratmeter, 9er 

0 0 O Effektfvt loka!\JtnyttJaocse. 028 verk~mhe~rvke en ~ rlno for kommunen me-n lnoen 
MltC1bes~r1n9 for forvaltnJngen. 

aoo, 
Norra. station etverl<.sbyggnade.n avvedlla.s 2021-09-30, ger en 

47515,22 
ve:rksamhetsstl"YIU besparing for kommunen men lm~en 0 0 0 028 nettobes.panno for forvalt:nln9en 

4?511- Kval1f1i::erae1 
47514 yrkeS4.lttllklnlno ('fHS) 401 102 401 0 

Ökad arbetsbelastning for anna n pe,$0nal. 
Arbetsuppgifter tat lanore tid och statistik och aMan Info kan 

Återtietalnlngskrav avseende utbetalt Admlnlstrat0rtJanst SO % avvttldas from sep (admlnlstra:tOrtJanst 4 (adm nlst:ratortJanst Inte levereras p! kort tid. 

2021. m!nader) n 12 mJnadt.r) 216 Hantertng av ele:vt.r tar lanore tsd, vilket Innebar att v3ra 
s.tatsbtorao yrkesvux 2020. EJ uppnJdda (adm&nls.tratMjanst uppgifter I systemtt om e:lever eJ uppdateras fort0pMde. 

472 Gymna.stevul( 15 10 2 5 829 17 002 ·l 900 prestat:lonskrav mot Skolveri<et. utveckla 
Avvl!ddlng av vaktmastartJanst. 12 mlnader) 216 Oett!l forsvlrar Sllmartlt!tt! med Af, AME, EK.t>l$1:lnd oc:h .!Indra AJtiner for uppfOIJnlng ;,v samarbetspartners. 

ptestatlonsmlrt!n aveeende 
Vakansh!lln100 av koordln.!ltor 2 mJnader 2021, (Koordinator 2 mlnader) (Koonllnator l V11ktmastate: Ingen verksamhet.slut vaktmMt3rf: YrkitSvuxmt!del. 
3 m!n.(022 100 m!nad~r) 150 S!lmordnlng va.k:tmastf:rt kra115 

L.angre tid fMan an~ndt!/ft!.lanmatn1noar !tgardas.ÖkM 
arbetsbelastning tor admk'lpt!rsonal. 

Langrt: kO till studlt!r 
Farre elever o~ moJIJohet att s-kaffa fullstandiga 
ovmnaSlt.t>etyO 

472 Gymnasrevu,c Inga ~ever uo3ts l.!lsa via HTI l 200 l 200 Samre tcvalltet ftw f:lf:ver 
Ml:nsket utbud av yrkesutblldnlni,ar 
Ökat antal elt11ei-/1ar3rt! 
tt09 arbetsbelastn1no 

470 GrundVU:( 9 874 2 933 
OOnskad personalOmsattnlno 

9 874 0 

(Vakansh31lanel't. 

Vakensn!.J1111'1df: av rt!ktOl'St"Janst 2,S m3n rektortJanst 2,S m!nad) 
19S (Avveckl1no IT) S00 (Avvtddino, tT) 500 Okad art>etsbdastnlnO for larama, lir.Mg IT. 

476 Sfl 18 355 6 226 18 355 0 It-tJanst avv~lad frln Jan 2021. 
(Avveddlno IT) S00 Minskade kostnader' för f:xtem utblldning. Ökad kvalitet och (AvstuUit samarbete (Avslutat samarbt!tt! 

Avslutat samart>ete med Gllm!kra fol hOgskola G~lu'a) l 100 Glimbra) 1100 kval1tetssakrfng. 
(AvSlutat ~!Tli'rbete 

Glimlkra) 1100 

Storre tlevgtupper 
Hlndl't larartld/elev 

(Avveckla l SFJ- (Avvtdda 1 SFJ - Samre forutsattnlngar for lndMdanpa.ssnlng 
larartJanst, 6 lal"artJanst, 12 Ungre stuclleUd 

m3nader) 32◄ mJnadf:.r) 648 ökat antal elever I ko 476 sn Avveckla 2 SFJ.larartJanster å S•tkr/m!n Langre kotld - Inte moJUgt att leva upp Ull 
(Avveckla 2 SFI- (Avvtdda 2 SFI - lntegrauonsstl'ategln 

lara,tJanstel', 6 larartjanstel', 12 Aer elever avskJtas pga tJnosam prooresSlon 
m3nader) 6◄8 mSnader) 1 296 Ökat kalentantal I ~hov av ekonomiskt btst!nd 

ökade kostnader fcw AMF & kommunen 
Ökad risk föl' ohal.sa hos mllgruppen 
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'm--lD!L- -· ~ Koho1111n2 Kolumn:J. '-='" ~ - ""920:a.t ,~ 1!!P ~mu IIIOftHfflM .J 
llud9et Redovlut PrQGno■ Awlhln Förldarln9 1.111 awlk•lffrn■ 1 ■prll 20Jl At,gltder vid prognMUftdU t1cott -

Ap1U Aptit 

I 
Arb e.Umarknad5'1'5rv ill ltnlnga n 

OmtGmandllno 8V hyrHavtat f-or IOkalt!fflZI M8 

476 sn och MlO. Uppsagd yta, ca 500 kvridratmettr1 ,ger 
0 0 O Llgre hyreskostnade.r en btspartn; far kommunen m!n IRQ~ 

nettobupartng for fa,va tt,ln9en 

474 UrVux 2 392 929 2 392 0 

Betydande Oknlng o" kostnader tor ekooom1skt ~st!nd 
ökat al\ta1 kllenter/handfäogare (t,!n 4S tlll 70) 

Underskottet ul,gorS a._, utbetalt hush!rvsoc.sek.reterare 
Ökad artet$belastnlno 

f(lrSOl'jnlngsstOd.Kl'lhe.t rorsorjninosstOd. Unduskottet ar 
Nedskamln9 av soda!se:krcterare med S ,\ OOnskbcl persona1omsattnk'IO s,s• 

en(tkonomlskt btsdnd) 
11111 3 187 16 4?0 46 500 ·6 313 hanrMIOt tlN en ur'KltrliMns.lerad budget 

47tkt/mln samt 6 mlMderS uppsa,gnlngslld . 
I 400 2 800 

ln<9en t4CI Ull det sociala uppdraoet oall l!lnd'e blM:lnd. Stor OUkertltt I 
s amverkan !ntemt och externt ej moJllti9 proonos.en. 
Betydl~t uinvre hendla09nln9stid for kllentarend'en 
EJ utrymme fO< planerat utv«klIno1arbt.u: 
Firre klilenter n&r sJaMorsor1n1no 

Ökade kostnader fer ekonom&skt bistånd 
Ökat antal 1clrenter/handlagoare (frln 4$ till 50 
hushllVsoc. sekreterare} 
Ökad erbetsbelastnlno 

Nedslcamlng av sodelstkrtterare med 2 a 47tkr 
564 1100 

Oönskad personeloms.attnlno 
/min SDmt 6 m!nadetS uppsaonln9st1d. Mlnslcad t id t ill det sociala uppdraget 

Hlnskll moJIIQMt tl ll .samvMkan Internt och eictemt 
t.anore tlåncl!ag9nlngs~d fOr kllent.!l r,e-I1den 
!;J utrymmt!! för planer-.!l t utvecldJn9~rbete 
P::~ne klienter n~r- SJ.1.lvforsorjnlng 

llndtrskott~t tierer pi en kOmt:llnllt lOn av Sl)t!dBIISt!:rat motta9n1ng5team • elfektlvare 

600 · lntegra.uons.enhel en(dl. 
24 474 8 l 6S 25 090 ·616 

ul'K:lerllnanSi1m1d bi.idg-tt lh1ss-ene1e b~ And l'\andl8ognIno. se ovan. se tlnoslktloa l tCJi!lrder. 
onoml$kt bistånd) s.amt ett 'Sti?ldlOt sjunkl!lnde 

n.,.1<.Ungbld'rao.stor osa1<.etnet I proonosen. 

A" fOr...alttilng:1m ytterligare beslutade 
Upps.,agnlno av en wa.lctm l5taftJi!lnst 

(vaktmlU,16r1Jillnst 1 (v.riktm!llstartjanst 12 (v!ktmastartjanst 12 
.\to-, n:ll!!r för hOste:n 20 21 mAnaCI) 42 m~nMt r} 500 m~nM er) 500 

TOTALT 140 111 56 510 1.47 512 -91566 Summ1 besparlno 2009 For 2022 och 2023 o!r det Inte att faststaI1a en summn 
pga olilca artematlv 



ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ÅTGÄRDSPLAN - LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER 

Övriga 

Enhet Åtgärder Besparing besparingar Posit iva/ Negativa Konsekvenser 

Sfi Minskad volym t ill folkunivesitetet 
genom utvecklade rutiner för Kan ge en besparing på 100tkr i månaden om vi 
kvalitetsuppföljning har elever i egen regi, förutsatt att vi inte 

1200 behöver utöka vår egen personalstyrka. 

Ekonomiskt Digitalisering. Flödeskartläggning För effektivisering av handläggningen och 
Bistånd tydligare fokus pi! självförsörjningsuppdraget och 

stegförfiyttning 

Hela Ny rutin för kontinuerlig 
Förvaltningen ekonomiuppföljning/dialog med 

enhetschefer 

Vägledningsteam - samordnade insatser Samordnade insatser inom förvaltningens olika 
för minskat behov av försörjningsstöd verksamheter med fokus på kommuninvånare 

som uppbär försörjningsstöd eller riskerar att 
hamna i behov av försörjningsstöd. Förväntas på 
längre sikt leda till högre andel självförsörjande 
invånare. Minskat behov av försörjningsstöd på 
lång sikt. 

Samhällsorientering för nyanlända i egen Genom samhällsorientering i egen reg i skapa 
regi. förutsatningar för delaktighet och Jamlikhet I 

samhällslivet. Genom tydlig lokal förankring 
skapa möjlighet för praktiskt och tillämpad 
kännedom om vardagsliv och arbetsliv. Ökad 
kvalitet och måluppfyllelse. 

Effektivare mll1arbete för gemensamt Helhetstank Inom rorvaltnlngen, Samordnade 
uppdrag insatser och effektivisering inom och mellan 

AMFs verksamheter. Möjligheter till att bromsa 
ökande kostnader för försörjningsstöd. 

Kartläggning av antal individer med För längsiktigt hållbar planering för individen 
försörjningsstöd, som återgår till med syfte att säkerställa att insatserna är 
försörjningsstöd efter insats/tillfällig förenliga med deras väg mot sj älvförsörjning. 
anställning, och orsak. 

Säkerställa att insatser år rustande och leder 
vidare, inte t illbaka till ekonomiskt bistånd. 

Summa 1200 0 0 



Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Försörjningsstödsenheternas ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 
Dnr: AMF 2021/353 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden antar föreliggande ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp 
och utvärdera verksamheten. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS: 2011:6) ska alla 
verksamheter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård ha ett ledningssystem. 
Syftet med ledningssystemet är att identifiera, beskriva och fastställa de processer 
som behövs för att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet. Det är ett verktyg 
för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som finns i lagar, 
föreskrifter och beslut. 

Försörjningsstödsenhetema har tidigare ingått i socialförvaltningens ledningssystem. 
Efter försörjningsstödsenhetemas organisatoriska flytt från socialnämnden till 
arbetsmarknadsnämnden fordras ett eget ledningssystem. Detta är den första 
versionen av ledningssystemet. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen / ekonomiskt bistånd 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarl<nadsnämnden 

§ 75 

Revidering av delegeringsreglerna m.a.a. ett nytt 
ledningssystem, ekonomiskt bistånd 
Onr: AMF 2021/351 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden antar föreliggande förslag till ändrade delegeringsregler 
med tillägg att beslut enligt F7.4. lämnas till AMN för kännedom. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkat att lägga till "lämnas till AMN för kännedom" som 
anmärkning till punkt F7.4. 

Omröstning 
Ordförande ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner det bifallet. 

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·dclegerade beslut. Delcgationsordningen ska ses över och revideras vid ändrad 
lagstiftning eller organisations- och andra verksamhetsförändringar. 

Delegeringsreglema revideras i samband med att ledningssystemet för systematiskt 
:kYalitetsarbete antas. I ledningssystemet anges en arbetsordning där den nyinrättade 
arbetsledartjänsten innehåller arbetsuppgifter kopplade till lex Sarah. Ändringarna 
innebär att arbetsledare, tillsammans med kvalitetsutvecklare och förvaltningschef, 
får delegation på att ta emot rapporter och information om missförhållanden och 
påtagliga risker för missförhållanden, både från den egna nämnden och annan 
nämnd med flera. Arbetsledare får också, utöver kvalitetsutvecklare, delegation på 
att utreda rapporter om missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 
samt att avsluta utredning enligt lex Sarah. Ovanstående innebär att arbetsledare 
läggs till som delegat i punkterna F7.1, F7.2, F7.3, F7.4 och F7.6. 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

7 (8) 



"'"""" c::-..r.:r.n 

~ 
Hässleholms 

kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

forts.§ 75 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sarnrnanträdesdaturn 
2021-09-21 

Arbetsmarknadsförvaltningen/ ekonomiskt bistånd 
AMF Alla/ Regler och riktlinjer 
Kommunal författningssamling 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (8) 


	Arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-09-21
	Anslag / bevis
	Innehållsförteckning
	§ 68 Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 2021
	Bilaga: Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 2021

	§ 74 Försörjningsstödsenheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
	§ 75 Revidering av delegeringsreglerna m.a.a. ett nytt ledningssystem, ekonomiskt bistånd



