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SA1vilvIANIRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning § 1 

Information om ansökan till Samordningsförbundet § 2 

Information om utredningsuppdrag av arbetsmarknadsenheten § 3 

Information om budgetupptakt 2023 Arbetsmarknadsförvaltningen § 4 

lnvesteringsbehov för arbetsmarknadsnämnden 2024 § 5 

Månadsuppföljning per 28 februari § 6 

Avgift vid dödsboförvaltning § 7 

Svar på motion om "Minskade pappersutskrifter med 50%" § 8 

Val av representant från arbetsmarknadsnämnden till Framtidens § 9 
teknikutbildningar 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H .. 
kommun 

Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

§1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering \ ) ... ) .)) 
Utdraget be styrkes 
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m 
kommun 

Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

§2 

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Information om ansökan till Samordningsförbundet 
Dnr: AMF 2023/56 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att tacka 
för informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef Jenny Alskepp och tf. enhetschef Margaretha Håkansson informerar 
arbetsmarknadsnämnden på sammanträdet den 21 mars om ansökan till 
Samordningsförbundet Skåne Nordost avseende projektet Gemensam kraft Skåne 
Nordost. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering ~, , ') 

\/',._./ _)\.._,)' 
Utdraget bestyrkes 

5 (19) 



s 
kommun 

Arbetsmarlmadsnämndens 
arbetsutskott 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Information om utredningsuppdrag av 
arbetsmarknadsenheten 
Dnr: AMF 2023/55 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att tacka 
för informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Den 20 september 2022 beslutade arbetsmarknadsnämnden att ge 
arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunens 
arbetsmarknadsenhet och arbetsmarknadsinsatser ska organiseras och bedrivas för 
att bidragstagare så skyndsamt som möjligt ska nå självförsörjning, och så att 
kommunens kostnader för försörjningsstöd minskar. Arbetsmarknadsnämnden 
beslutade vidare att förvaltningen senast den 31 mars 2023 skulle återredovisa 
ärendet för arbetsmarknadsnämnden. 

Utredningen föranleddes av att förvaltningen identifierat en avsaknad av insatser 
inom den egna arbetsmarknadsenheten för en stor andel individer som står långt 
från arbetsmarknaden. En i huvudsak projektstyrd verksamhet hade visat sig utgöra 
ett hinder för den flexibilitet och målgruppsanpassning som behövs för att möta de 
varierande behoven inom målgruppen klienter på ekonomiskt bistånd. Redan 2017 
skrev Ernst and Young i sin revisionsrapport, Granskning av kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder, att "Som vi tidigare nämnt ser vi att styrning och uppföljning 
skulle kunna utvecklas med hjälp av fördjupade analyser och fokus på resultat som 
faktiskt uppnås och i vilken utsträckning insatserna svarar mot de behov som finns i 
kommunen". Leder arbetsmarknadsenhetens insatser till minskat ekonomiskt 
bistånd och ökad sysselsättning i kommunen?" 

Utredare Ricard Agegård informerar arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott om 
utredningens slutsatser genom att besvara frågan: "Hur ska Hässleholms kommuns 
arbetsmarknadsenhet och arbetsmarknadsinsatser organiseras samt bedrivas så att bidragstagare 
så skyndsamt som mi!Jligt ska nå galiflirsiitjning?" 

Utredningens huvudsakliga slutsatser lyder som följer: 

• I syfte att förhindra och motverka att människor hamnar i långvarigt 
försörjningsstöd behöver verksamhetens medarbetare och chefer verktyg 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering { l \ . ·\ ) 
\..f\., ,oJ ._; 

Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

för att driva på sina ärenden i riktning mot självförsörjning och arbete. 
Framöver blir det viktigt att verksamheten arbetar standardiserat och 
systematiskt men också individbaserat tillsammans med individen. För att 
verksamheten ska kunna ställa om till att arbeta individbaserat, 
standardiserat och systematiskt behöver den kartläggning som verksamheten 
gör kompletteras med en arbetsmarknadspolitisk bedömning som grundar 
sig i individens utbildnings bakgrund, arbetslivserfarenhet, andra färdigheter 
samt utmaningar i att få och behålla ett arbete. 

• Utifrån de framgångsfaktorer som Solna stad pekar ut, tillsammans med vad 
BIP-studien konstaterar och vad Socialstyrelsen skriver blir det tydligt att 
individer som står långt från arbetsmarknaden har komplexa behov och 
många olika kontakter och planering med olika huvudmän i samhället. Det 
blir därför viktigt att dessa kontakter och eventuella insatser leds mot 
samma mål. Framöver blir det därför viktigt att Hässleholms kommuns 
arbetsmarknadsförvaltning ställer om sin verksamhet till att kunna arbeta 
närmare klienterna med en case manager. Case managern leder klienterna i 
deras planering tillsammans med andra huvudmän i samhället i en 
gemensam riktning mot arbete och egenförsörjning. 

• För att kunna arbeta mer riktat och fokuserat mot olika områden behöver 
förvaltningen renodla uppdragen som arbetar mot klienten, dvs dela upp 
arbetet. En yrkesgrupp som handhar arbetet med det ekonomiska biståndet 
och en yrkesgrupp som arbetar som case manager. Genom denna 
förändring ges verksamheten förutsättningar att initiera och leda samverkan 
med andra huvudmän. 

• Arbetsmarknadsenheten blir med budgeten för 2023 en liten enhet. Hälften 
av de som uppbär försörjningsstöd erhåller stödet under ett år eller längre. 
Följaktligen krävs ett riktat och fokuserat arbete. Den sårbarhet som uppstår 
med en liten enhet är stor och kan drabba arbetet och kunderna negativt. 
Möjligheterna och synergierna som en sammanslagning bidrar med är 
stabilitet och långsiktighet - något som är viktigt för att lyckas med 
uppdraget. 

• Arbetsmarknadsnämnden behöver tillse att arbetsmarknadsförvaltningen 
undviker att driva projekt innan den nya organisationen är lanserad och har 
hunnit få effekt, vilket bedöms ta mellan två och fyra år. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering , 
1
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Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmar:knadsnämndens 
arbetsutskott 

S.A},,.{MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

• Utredningen har identifierat framtagandet av verksamhetens statistik som 
ett område med förbättringspotential. Av utredningen blir det tydligt att det 
framöver blir viktigt att personal med rätt kompetens och utbildning arbetar 
med att ta fram och analysera den statistik som verksamhetens arbete 
genererar på ett strategiskt och systematiskt vis. 

• Som kommun är det givetvis viktigt att kunna erbjuda sina tjänster i olika 
kanaler. För målgruppen som riskerar långvarigt försörjningsstöd eller 
målgruppen som har haft försörjningsstöd under lång tid är det däremot 
viktigt att arbeta nära kunden och driva på kundens ärende mot egen 
försörjning. Det blir viktigt som huvudman att bryta eventuell social 
isolering och arbeta "hands on" med individerna. Att arbeta med dessa 
målgrupper på distans skulle vara att vidmakthålla eller möjliggöra 
individernas isolering och utanförskap. 

Sänt till: 
Arbetsmarknads förvaltningen / F örvaltningschef 
Arbetsmarknadsförvaltningen / V erksamhetsutvecklare 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef Jörgen Bergvall 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Tf. enhetschef Margaretha Håkansson 
Arbetsmarknads förvaltningen / Enhetschef Jenny Alskepp 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef Freja Bergerfjäll 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering \) ) .•. / ... ) 
Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarl<nadsnämndens 
arbetsutskott 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Information om budgetupptakt 2023 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
Dnr: AMF 2023/53 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att tacka 
för informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef för ekonomi Fredrik Cederberg och Controller Mathias Bjärnek 
informerar arbetsmarknadsnämnden vid sammanträdet den 21 mars 2023 om 
arbetsmarknadsförvaltningens budgetupptakt 2023. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering , , , ) 

\ .. )--✓ " 

Utdraget bestyrkes 

9 (19) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

§5 

lnvesteringsbehov för arbetsmarknadsnämnden 2024 
Dnr: AMF 2023/64 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta om investeringsplan för 2024-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens budgetupptaktsdag sker den 24 mars 2023. Till budgetupptaktsdagen 
ska samtliga nämnder fatta beslut om förvaltningens investeringsbehov för 2024-
2026. 

Arbetsmarknadsförvaltningens investeringbehov beräknas vara 400 tkr per år. 
Investeringarna görs i digital kringutrustning och möbler. Detta för att kontinuerligt 
uppdatera utrustningen till utbildning. 

Sänt till: 
Arbetsmarknads förvaltningen / F örvaltningschef 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Ekonomerna 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOl.L 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Månadsuppföljning per 28 februari 
Dnr: AMF 2023/54 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta att: 

1. Godkänna den redovisade helårsprognosen per februari 2023, 
2. Lägga den redovisade helårsprognosen per februari 2023 till handlingarna, 
3. Översända den redovisade helårsprognosen per februari 2023 till 

ekonomiavdelningen. 

Beskrivning av ärendet 
I "Strategisk plan 2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025" är det 
beslutat att nämnderna i Hässleholms kommun ska redovisa fem ekonomiska 
uppföljningar till kommunstyrelsen. Dessa består av, förutom årsredovisningen, en 
delårsrapport per siste augusti och tre månadsuppföljningar per siste februari, april 
och oktober. 

Helårsprognosen påvisar ett beräknat nollresultat. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef för ekonomi och Controller 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering 1 , \ J 
\J\_J\j 

Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

§7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Avgift vid dödsboförvaltning 
Dnr: AMF 2023/63 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta att införa avgift enligt timtaxa 0,8 % av prisbasbeloppet exklusive moms vid 
provisorisk dödsboförvaltning. 

Sammanfattning 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att kommunens invånare gravsätts och har 
också rätt att ta ut en avgift för detta. Till skillnad från flertalet andra kommuner i 
Sverige tar Hässleholms kommun i dagsläget ej ut någon form av avgift för utfört 
arbete. 

Nivån på avgiften ska följa självkostnadsprincipen enligt kommunallagen och 
beräknas till dagsläget till 0,8 % av prisbasbeloppet exklusive moms om man utgår 
från ett snitt från andra kommuner i södra Sverige som tar ut en avgift. 
Genom att införa en avgift kan den provisoriska dödsförvaltningen finansieras och 
det kan även vara ett sätt att motivera eventuella dödsbodelägare att själva 
ombesörja dödsboet. 

Beskrivning av ärendet 
När en person avlidit övergår dennes tillgångar till ett dödsbo. De personer som är 
dödsbodelägare är de som ska ombesörja dödsboet. Om det inte finns några 
dödsbodelägare eller om de dödsbodelägare som finns ej vill eller kan ta ansvar för 
dödsboet åligger det kommunen att temporärt ta över dessa arbetsuppgifter, så 
kallad provisorisk dödsboförvaltning. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess uppkomst fått ansvaret i 
kommunen att provisoriskt förvalta dödsbon. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om inte 
dödsbodelägare finns eller vill göra det. Kommunen har då rätt till ersättning från 
dödsboet för utförd tjänst1. Det är upp till varje enskild kommun att själv besluta 
kring om finansieringen av dödsboförvaltningen ska ske genom att ta ut en avgift:2. 
Hässleholms kommun har i detta fall ej tidigare valt att ta ut någon avgift för denna 
tjänst. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering \).J.J,_) Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Arbetsuppgifter relaterade till dödsförvaltning 
När en kommun provisoriskt förvaltar ett dödsbo ska detta vara av tillfällig art. 
Tidsåtgången för detta kan dock variera kraftigt beroende på komplexiteten i 
ärendet och i beskaffenheten av de tillgångar som finns i dödsboet. 

Initialt ska de tjänstemän som utför arbetet söka efter dödsbodelägare som 
eventuellt tidigare inte varit kända. Detta kan innebära bland annat beställning av 
släktutredningar via Riksarkivet eller Skatteverket, söka efter eventuellt testamente, 
ombesörja för dödsboets egendom samt exempelvis säga upp abonnemang, 
eventuell hyresbostad och försäkringar. 

Under tiden som man försöker hitta dödsbodelägare ska tjänstemännen se till att 
tillgångar och ekonomiska medel förvaltas och förvaras säkert då dessa ska avyttras 
för att täcka kostnader, helt eller delvis, för gravsättning. Dessa tillgångar ska även 
när det finns behov värderas och eventuellt avyttras, exempelvis fordon eller bostad. 

Beräkning av avgift 
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller3 

Hässleholms kommun har i dagsläget flera nämnder som tar ut avgifter för det 
arbete som har blivit utfört, exempelvis prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Då det i förväg kan vara svårt att avgöra hur mycket tid det kan åtgå vid varje 
enskild dödsboförvaltning bör det närmast ligga till hands att ta ut en avgift baserad 
på faktiskt tidsåtgång i form av en timtaxa än att ta en fast avgift per ärende. 

Timtaxa kan bestämmas och åtföljas efter aktuellt prisbasbelopp, något som andra 
kommuner även valt att tillämpa för att på så sätt kunna följa kostnadsutvecklingen. 
En timtaxa motsvarande 0,8 % av prisbasbeloppet plus moms är en genomsnittlig 
avgift vid en jämförelse med närliggande kommuner som tar ut ersättning för 
dödsboförvaltning. I denna avgift ska både direkta kostnader som personal och -
materialkostnader samt indirekta kostnader såsom lokalkostnader ingå. 
Provisorisk dödsboförvaltning ska enligt Skatteverket inte räknas som 
myndighetsutövning och därmed ska moms betalas på den ersättning som 
kommunen har rätt att ta ut för detta arbete. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
En avgift kan på ett bättre sätt motivera dödsbodelägare att själva ta ansvar för 
dödsboet vilket kan medföra att den avlidne kan jordfästas tidigare. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Barnperspektivet 

Inte relevant 

Miljökonsekvenser 

Inte relevant 

Facklig samverkan 

Inte relevant 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Förslaget kommer att ge möjlighet för kommunen att finansiera sin 
dödsboförvaltning genom att ta ut en avgift. 

1 18 kap 2 § Arvdabalken samt 5 kap 2 § Begravningslaget 
2 Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:30 
3 2 kap 6 § Kommunallagen 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Förvaltningschef 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Försörjningsstödsenheterna 1 & 2 
Arbetsmarknads förvaltningen / Ekonomerna 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering I j . ') 
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Utdraget be styrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

kommun 

Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

§8 

Svar på motion om "Minskade pappersutskrifter med 
50°/4," 
Dnr: AMF 2023/62 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta att motionen anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, båda från Centerpartiet, har väckt en 
motion i kommunfu.lltoäkrige i vilken de yrkar följande. 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt kommundirektören att vidta 
åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna till 
mängden pappersutskrifter inom sina verksamheter. 

3. Rapport ges till kommunstyrelsen senast i september 2022 

Som grund för motionen anför motionärerna följande: 
Inom Hässleholms kommuns verksamheter skrivs det årligen ut enorma mängder. 
Kostnaderna för papper och toner uppgår till tvåsiffrigt miljonbelopp. Erfarenheter 
från andra regioner och kommuner visar att en effektiv åtgärd för att minska antalet 
pappersutskrifter kan vara att ta bort alla lokala skrivare och ersätta dem med 
centralt placerade så kallade pull-print-skrivare. Därmed loggas alla utskrifter, och 
samtidigt ges personalen tillfalle till vardagsmotion. Då det står klart att det är inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet som de flesta utskrifterna sker, så ser vi 
det som angeläget att nämnden utreder orsakerna. 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 16 juni 2022, § 84, beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att undersöka hur de 
övriga förvaltningarna utöver de nämnda i motionen arbetar med frågan den 17 
augusti 2022. 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Justering 

VJJJ 
Utdraget bestyrkes 
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Arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

SAMtviANTILIDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-03-03 

Svar från arbetsmarknadsförvaltningen och dess verksamheter 
För arbetsmarknadsförvaltningens räkning köptes det in papper för 57 104 kronor 
under 2022. Vid en liknande uträkning som Barn- och utbildningsförvaltningen 
genomförde avseende en besparing på 50 % skulle detta följaktligen bli 28 552 
kronor. Emellertid skulle en 50 % minskning av användandet av papper få andra 
konsekvenser för förvaltningens verksamheter, enligt följande: 

• Hos Yrkeshögskolan Syd arbetar man framför allt direkt i digitala miljöer, 
såsom CAD-program. I stort sett all intern och extern kommunikation 
liksom administration och dokumentation sker digitalt. En del utskrifter 
görs såsom ritningar för byggelever, vilka ibland behöver ske på papper, i 
formelsamlingar och handledningar i vissa utbildningsmoment. Om 
Y rkeshögskolan Syd skulle minska sin utgift för papper med exempelvis 50 
% skulle det leda till en besparing på 2 500-5 000 kronor. Emellertid skulle 
det därigenom uppstå ett behov att köpa in böcker, formelsamlingar m.m. 
för att kompensera kopieringen vilket i sin tur hade lett till kostnader. 

• På Sfi finns i nuläget inga klassuppsättningar av kursböcker. Det innebär att 
respektive lärare kopierar upp material till sina klasser. Om sfi inte skulle 
fortsätta med detta skulle det få stora konsekvenser för verksamheten och 
för undervisningen. Visst kursmaterial förekommer i digital form, men det 
är inte tillräckligt, bl a då det inte finns datorer eller iPads till alla elever. Det 
uppkopierade materialet som används i undervisningen är en stor del av det 
sammantagna uppkopierade materialet. 

• Hos kommunal vuxenutbildning är skrivarna automatiskt inställda på 
svart/ vitt samt dubbelsidig skrift i syfte att spara färg och papper. Med ett 
par undantag, för specialpedagoger och komvux. som särskild utbildning, är 
det möjligt att dra in lokala skrivare för att ersätta med centrala pull-print
skrivare. En minskning av pappersförbrukningen med t ex 50% skulle inte 
innebära några negativa konsekvenser om det är så att det skrivs ut mycket i 
onödan. Däremot skulle det få mycket stora konsekvenser om det redan 
idag skrivs. ut med omdöme. De allvarligaste konsekvenserna skulle vara: 

o Att elever med behov av särskilt stöd inte kan få lektionsunderlag 
som specialpedagoger brukar rekommendera för denna målgrupp. 
Målgruppen skulle få betydande svårigheter att följa och klara 
undervisningen. 

o Att utrymmet för lärcentrum att skriva ut tentamina inför 
skrivningar skulle begränsas. De säkerhetskopieras även i de fall 
högskolan/universitetet kräver att tentamina ska skickas med post 
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och inte skannas. Kan vi inte skriva ut/ kopiera tvingas vi neka våra 
Lärcentrumstudenter. 

o Att möjligheten att säkerhetskopiera nationella prov för 
distanselever skulle påverkas. Om inte det skulle göras riskeras 
säkerheten kring betygen för dessa elever. 

o Att servicen om att skriva ut betyg till elever som efterfrågar det 
skulle dras in. 

• Hos Försörjningsstödsenheterna har man försökt hitta lösningar för att öka 
digitaliseringen och minska behovet av pappersutskrifter. Ett hinder för 
vidare minskning av utskrifter är emellertid att Hässleholms kommun inte 
erbjuder: 

o en säker digital slutförvaring av personakterna, vilket innebär att när 
ett ärende avslutas så skrivs journaler och handlingar ut om ärenden 
tillhör personer födda på dag 5, 15 och 25 då ärendet ska sparas för 
forskningsändamål. Att minska på utskrifter till personakt skulle 
göra att man inte längre följer kommunens reglemente för arkivering 
av personakter. Enligt Socialstyrelsens handbok Handläggning och 
dokumentation inom Socialijänsten anges att det är upp till varje 
huvudman att ta ställning till elektronisk, fysisk (pappersakt) eller 
både och. 

o alternativ för att digitalt kommunikation med sekretesskyddad 
information med klienterna. Idag skickas brev med beslut, behov att 
komplettera sin ansökan, behov av att fylla in sekretessmedgivande 
och annan information. Majoriteten av dessa brev innehåller 
information som är sekretesskyddad. Skulle den inte längre delges 
via post skulle den kommuniceras via e-post, vilket inte erbjuder en 
digital säker hantering av personuppgifter som är sekretesskyddad. 
En möjlig konsekvens skulle alltså bli att verksamheten riskerar att 
bryta mot sekretesslagstiftningen eller GDPR genom 
personuppgiftsincidenter. 

Då försörjningsstödsenheterna gärna ser en digital hantering och har en 
önskan att minska utskrifter ytterligare föreslås vad de skulle behöva för att 
möjliggöra detta: 

o en digital slutförvaring av personakterna. 
o en digital slutförvaring vid ekonomiska underlag, som 

bokningsbekräftelser och inbetalningar. 
o en säker digital kommunikation med klienter med Mina Sidor. Att 

Mina Sidor kan kommunicera med vårt verksamhetssystem och själv 
hämta uppgifter där. Att alla klienter som har Mobilt Bankid kan 
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logga in och se sina beslut, sin ansökan eller meddelande om behov 
att komplettera sin ansökan. De kan även på ett säkert sätt utifrån 
sekretess skicka meddelande, komplettera sin ansökan även med 
uppgifter innehållande personuppgifter. Handläggaren kan svara på 
ett digitalt säkert sätt. 

o ett säkert sätt att digitalt kommunicera med andra myndigheter och 
organisationer. Det förekommer ett arbete nationellt med säker 
digital kommunikation mellan myndigheter, som Hässleholm valt att 
inte vara med i. 

Försörjningsstödsenhetema är medvetna om att dialog förekommer i 
Hässleholm gällande digital e-post med t ex I<ivra eller Min myndighetspost. 
Vi ser detta som ett bättre alternativ än den obefintliga som finns idag .. 
Men bara om denna digitala e-post kommer kunna prata med 
verksamhetssystemet och skicka beslut och/ eller exempelvis uppgifter om 
behov att komplettera sin ansökan automatiskt via verksamhetssystemet. 
När Hässleholm får Mina Sidor är den digitala e-posten med I<ivra eller Min 
myndighetspost överflödig. Följaktligen är det en bättre digital lösning med 
Mina Sidor, då det innebär att kommunmedborgare/klienter kan svara och 
komplettera med handlingar till sin ansökan och även skicka meddelanden 
till sin handläggare. Det vill säga, en möjlighet till tvåvägskommunikation i 
stället för envägskommunikation. 

• Arbetsmarknadsenheten ser många fördelar med att minska mängden 
pappersutskrifter. Emellertid behöver verksamheten fortsatt kunna skriva ut 
i pappersformat till vissa projekt och i utbildningssyfte. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Ledningsgruppen 
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§9 

Val av representant från arbetsmarknadsnämnden till 
Framtidens teknikutbildningar 
Dnr: AMF 2023/61 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta följande: 

1. Att godkänna ordförandes förslag som representant för 
arbetsmarknadsnämnden till styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar. 

2. Att godkänna det föreliggande förslaget om att rektorn för Komvux och 
enhetschefen för Y rkeshögskolan Syd som representanter för 
arbetsmarknadsnämnden till styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar. 

Yrkande 
Ola Lindahl (S) yrkar på att Ola Lindahl (S) utses som representant för 
arbetsmarknadsnämnden till strygruppen för Framtidens teknik.utbildningar. 
Ordförande ställer sig bakom Lindahls förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Den 23 november 2022 beslutade kommunstyrelsen bland annat att 
sammansättningen av styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar skulle ändras 
från och med 2023-01-01, på så sätt att den ska bestå av tre representanter från 
kommunstyrelsen, varav en ordförande och en vice ordförande samt en 
representant vald av barn- och utbildningsnämnden och en representant vald av 
arbetsmarknadsnämnden samt därutöver tjänstepersoner från aktuella förvaltningar. 

Sänt till: 
De valda representanterna 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Ledningsgruppen 
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