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Hässleholms 

kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Personalföreträdare 

Utses attjustera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utsikten 1, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, 2021-12-14, kl. 8:30-10:05 
Ajournering 09:35-09:45. 

Stefan Larsson (M), ordförande 
Joachim F ors (S), 2:e vice ordförande 
Närvara11de digitalt via Teams: 
Ulf Berggren (SO), 1:e vice ordförande 
Agneta Olsson Enochsson (L) 
Lena Nilsson (S) 
Johan Hammarqvist (C) 

NärvaraJ1de digitalt via Teams: 
Roger Olsson (SD) ersätter Daniel Talmid (SD) 

Närvarande digitalt via Teams: 
Tommy Malenström (KD) 

1 (18) · 

Förvaltningschef Veronica Öhrvik, Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve, 
Nämndsekreterare Alexandra Julin Näroarande digitalt via Teams: Ekonom Arne 
Wolke, Ekonom Mathias Bjärnek, K.valitetsutvecklare Daniel Fritzon, Utredare 
Sven-Olof Ho berg. 

Närvarande digitalt via Teams: 

Joachim Fors (S) 
Ulf Berggren (SD) 

2021-12-16, kl. 07:45, Havremagasinet 

(fCO) 

§106 - §116 

Sekreterare /~ ...;;;;; • 

Ordförande 

Justerare 

Alexandra J ulin 
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s::z_Larssd I (M) 

-- :_ bS 
Joachim Fors (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Drift- och investeringsbudget 2022 § 106 

Verksamhetsplan 2022-2024 § 107 

Intern kontrollplan 2022 § 108 

Information om avslutade ärenden 2021 som gått vidare till studier § 109 
eller arbete 

Upphävande av kommunal författning om handlingsplan till § 110 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi 

Revidering av delegeringsregler för arbetsmarknadsnämnden § 111 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik § 112 

Anmälan av delegationsbeslut § 113 

övriga anmälningar § 114 

Förvaltningschefen informerar § 115 

Frågor och julhälsning § 116 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

§ 106 

Drift- och investeringsbudget 2022 
Dnr: AMF 2021/481 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Internbudget avseende driftbudget 2022 för nämndens verksamheter 
fastställs enligt bilagd fördelning. 

2. Intern investeriogsbudget avseende ve.rksarohetsinventarier fastställs till 
200 000 kr. 

3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att fördela ospecificerad 
investeringsbudgetresurs om 200 tkr i samarbete med enhetscheferna. 

Reservationer 
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet i förmån för eget 
yrkande. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Johan Ham.marqvist (C) samt Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 
beslutet. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar på att det i driftbudgeten specificerade projektbuffert 
motsvarande 613 641 kr flyttas från arbetsmarknadsenheten till staben och används 
till att få psykiskt sjuka till arbete. Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Joachim Fors 
yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till driftbudget mot Joachim Fors 
ändringsyrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Joachim Fors yrkande röstar nej." 

2 ja-röster och 2 nej-röster lämnas. 3 avstår. 

Följande röstar ja: Agneta Olsson Enochsson (L), Stefan Larsson (M). 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

Forts.§ 106 

Följande röstar nej: Joachim Fors (S), Lena Nilsson (S). 

Följande avstår: Ulf Berggren (SD),Johan Hammarqvist (C), Roger Olsson (SD). 

Med ordförandes utslagsröst har arbetsmarknadsnämnden därmed bifallit 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer därefter under proposition om arbetsmarknadsnämnden kan för 
övrigt besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut och finner så bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om en strategisk plan med budget. Utifrån 
den strategiska planen fattar respektive nämnd beslut om sin internbudget. 
Förvaltningen har till uppgift att i sin internbudget beskriva hur de ekonomiska 
resurserna ska fördelas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 
2021 fastställdes en budgetram för arbetsmarknadsnämnden. Inför budgetåret 2022 
tilldelas arbetsmarknadsnämnden en budgetram på 14 7 299 165 kronor samt en 
investeringsbudget avseende verksamhetsinventarier på 200 000 kronor. 

Arbetsmarknadsnämnden ska inom ramen för anvisade medel fastställa 
internbudget på detaljnivå. Av kommunfullmäktiges anvisade medel framgår ett nytt 
överskott på 5 mkr samt tillbakadragning av medel motsvarande 1,6 mkr då 
projekten En väg in och Vägen mot arbete upphör. Arbetsmarknadsförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till nettobudgetram per ansvar och verksamhet för 
verksamhetsåret 2022. Majoriteten av verksamheterna föreslås samma budgetram 
som föregående år. Enheten försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd föreslås ett 
tillskott på 4 mkr för att täcka ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd. Av de 
tilldelade medel öronmärks 613 647 kr till årets kommande arbetsmarknadsprojekt. 
Detta för att täcka medfinansieringskravet av vissa externa projekt. 

Ärendets tidigare behandling 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-08, § 3, följande: 

1. Internbudget avseende driftbudget 2022 för nämndens verksamheter 
fastställs enligt bilagd fördelning. 

2. Intern investeringsbudget avseende verksamhetsinventarier fastställs till 
200 000 kr. 

3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att fördela ospecificerad 
investeringsbudgetresurs om 200 tkr i samarbete med enhetscheferna. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

Forts.§ 106 

Joachim Fors (S) avstår från att delta i beslutet 

Ordförande yrkar på att de medel motsvarande projektmedel på 613 641 kr flyttas 
till staben. Ulf Berggren (SD) ställer sig bakom ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer liggande förslag mot ordförandeförslaget och finner 
ändringsyrkandet bifallet. 

Bilaga: Arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2022 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ ledningsgrupp 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ ekonomer 
Kommunledningsförvaltningen/ ekonomiavdelningen 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmerlmedsnämnden 

§ 107 

Verksamhetsplan 2022-2024 
Dnr: AMF 2021/478 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden antar föreliggande förslag till verksamhetsplan 2022-2024. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter samt Johan 
Hammarqvist (C) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om en strategisk plan med budget. Utifrån 
den strategiska planen fattar respektive nämnd beslut om sina mål. Kommunens 
förvaltningar har till uppgift att i sin verksamhetsplan beskriva hur målen ska 
uppnås. Arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda strategisk plan med budget. Verksamhetsplanen 
ligger som grund för verksamhetens inriktning med mål och prioriterade uppgifter 
för år 2022-2024. En tyngdpunkt i verksamhetsplanen ligger i att skilja mellan vad 
och när samt hur och av vem. I förslaget till verksamhetsplan delas målen därför 
upp i nämndens effektmål och förvaltningens aktivitetsmål. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ ledningsgrupp 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ verksamhetsutvecklare 
AMF Alla/ Verksamhetsplan AMF 
Kommunikation/ Hassleholm.se & Intranätet 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnömnden 

§ 108 

Intern kontrollplan 2022 
Dnr: AMF 2021/477 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden godkänner föreliggande interna kontrollplan för 2022 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsförvaltningens enheter har upprättat en intern kontropplan för 
2022. I den interna kontrollplanen för 2022 fokuseras bland annat på kartläggning 
av barn- och ungas situation i ärende med långvarigt behov av försörjningsstöd 
samt hot och våld bland personer som har försörjningsstöd. Dessa kontrollmoment 
användes även 2021, men resultatet av kontrollerna ansågs då inte vara 
tillfredsställande, varför kontrollmomenten åter igen tas upp. I kontrollplanen finns 
även ett speciellt fokus på att vare verksamhet har dokumenterade rutiner att ta till 
vid våld- och hotsituationer mot personal. 

Sänt till: 
Rektor Komvux 
Rektor Sfi 
Enhetschef Y rkeshögskolan Syd 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 
Bitr. rektor Grundvux 
Enhetschefer ekonomiskt bistånd 
Utredare 
Kommunledningsförvaltningen/ ekonomiavdelningen 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 109 

Information om avslutade ärenden 2021 som gått 
vidare till studier eller arbete 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsutvecklare Daniel Fritzon informerar om avslutade ärenden och 
återkommande hushåll under perioden januari 2020 - september 2021. Av 
informationen framgår hur Hässleholms kommun ligger till i statistiken kring 
återkommande och avslutade hushåll inom ekonomiskt bistånd. 

Av informationen framgår även avslutade ärenden som gått vidare till studier eller 
arbete under perioden januari 2018 - november 2021. De ärenden som avslutas då 
en individ har gått vidare till arbete visar en positiv utveckling sedan 2019. E n 
motsatt riktning visas i de ärenden som avslutas då en individ gått vidare till studier. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyri<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

§ 110 

Upphävande av kommunal författning om 
handlingsplan till Hässleholms kommuns 
i nteg rationsstrateg i 
Dnr: AMF 2021/259 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisning av genomförd kartläggning godkänns. 
2. Hässleholms kommuns integrati.onsstrategi revideras på så sätt att 

hänvisningar till en handlingsplan tas bort Revideringarna far först göras 
efter handlingsplanen är upphävd. 

Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta följande: 

Styrdokumentet "Handlingsplan till Hässleholms kommuns integrationsstrategi" 
upphävs. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 21 september 2021, § 77, att ge 
arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att kartlägga nuläget och genomförandet av 
de besk.rivna handlingsvägama inom delmålen i integrationsstrategin samt senast i 
december till nämnden redovisa för beslut en reviderad handlingsplan. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har nu genomfört kartläggningen. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har, i nära samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningen, kartlagt handlingsvägama och i kartläggningen 
framgår det att ett flertal av handlingsvägama redan styrs enligt lag eller nationella 
respektive kommunala styrdokument. Resterande handlingsvägar är redan ett 
pågående arbete eller har blivit inaktuella på grund av organisationsförändringar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2021, § 141, att arbetsmarknadsnämnden 
ska ha ansvar för uppföljning och revidering av styrdokumencet "Handlingsplan till 
Hässleholms kommun integrationsstrategi". Då den senaste versionen av 
handlingsplanen är fastställd av kommunstyrelsen, görs det bedömning att det är 
kommunstyrelsen som bör upphäva den kommunala författningen. 

Arbetsmarknadsförvaltningen uppmärksammar även att handlingsplanen bör vara 
ett kommunövergripande dokument och ställer sig tveksam till att följa upp eller 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämnden 

Forts. § 110 

revidera en handlingsplan som styr en annan nämnds verksamhetsområde. Då 
kartläggningen visar att handlingsvägarna styrs utifrån lagar och författningar eller är 
redan ett pågående arbete föreslår arbetsmarknadsförvaltningen i stället att 
handlingsplanen upphävs. Däremot ser arbetsmarknadsförvaltningen värdet i att 
arbetsmarknadsnämnden, precis som i integrati.onsstrategin, anger en lämplig 
riktning för hela kommunens integrationsarbete. Integrati.onsstrategin bör följas upp 
årligen i samband med kommunens övergripande struktur för planering, 
uppföljning och kontroll. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ förvaltningschef och verksamhetsutvecklare 
Kommunstyrelsen 
Kommunal författningssamling 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarl<nadsnämnden 

§ 11·1 

Revidering av delegeringsregler för 
arbetsmarknadsnäm nden 
Dnr: AMF 2021/464 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

1. Föreliggande förslag till ändrade delegeringsregler antas 
2. Ändringarna antas att gälla från och med den 1 januari 2022 

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsordningen innehåller de ärenden i vilka arbetsmarknadsnämnden har 
delegerat beslutanderätten. Rätten att besluta i konununala och 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 
verksamhets förändringar. 

Delegeringsreglerna revideras i samband med att tjänsten arbetsledare lärcentrum 
avvecklas fr.o .m. 2022-01-01. Delegeringsreglerna revideras även för att möta 
behovet av en effektivare hantering av externa projektmedel. Vid behov av snabbare 
handläggning, exempelvis kortare utlysningar, delegeras rätten att ansöka om 
projektmedel till arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott. 

Delegeringsreglerna revideras enligt följande: 
• Arbetsledare lärcenttum tas helt bott som en av beslutsnivåema och i 

förekommande fall under kapitel B, C och G revideras kolumnen delegat att 
inte omfatta arbetsledare lärcentrum 

• På sida 4 (27) görs det förtydliganden kring tidigare beslutsnivån 
"enhetschef, enhetschef ekonomi, 1:a linjens chef' 

• I kapitel B - ekonomiska ärenden och förvaltning läggs till en ny punkt B7 -
Projekt tillika B7.1 "Ansöka om projektmedel som ät så brådskande att 
AMN:s beslut inte kan avvaktas." 

• Punkt B 7 .1 . delegeras till arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
(AMNAU). Förvaltningschefen undertecknar de handlingar som följer av 
beslutet. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsnämnden 

Forts.§ 111 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-1 4 

Arbetsmarknadsförvaltningen/ ledningsgruppen 
AMF Alla/ Regler och riktlinjer 
Kommunal författningssamling 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Arbetsmarknadsniimnden 

§ 112 

SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik 
Dnr. AMF 2021/471 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

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

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarlcnadsnämnden 

§ 113 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

AMF 2021/ 488-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Enheternas anmälan av delegationsbeslut till 
arbetsmarknadsnämnden november 2021 

AMF 2021/470-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Delegationsbeslut avseende anställningar under 
november månad 2021 

Arbetsmarknads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsniimnden 

§ 114 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna. 

AMF 2021/ 482-1 
Arbetsmarknadsförvaltningen - Uppsägning av hyresavtal till upphörande och 
avflyttning 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 115 

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 covid-19-redovisning 
samt förvaltningens deltagande i ett arbetsmiljöprojekt med fokus på friskfaktorer. 
Av information framgår även ett deltagande i ett forskningsprojekt inom 
ekonomiskt bistånd samt kommande uppdrag att utreda organisation och metod för 
ett förvaltningsgemensamt vägledningsteam i syfte att skapa samordningsvinster 
inom förvaltningen. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 116 

Frågor och julhälsning 

Beskrivning av ärendet 
Inga frågor ställs. 

Ordförande tackar tjänstemän och förtroendevalda för mycket gott samarbete 
under året samt önskar alla god jul och gott nytt år. 

Joachim Fors (S) önskar å nämndens vägnar god jul till ordförande och alla 
tjänstemän. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 1 · Utdraget besfy<kes 
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