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Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

Plats och tid:
Beslutande
Ledamöter

-

-

Konf. rum Utsikten 1, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, 2022-06~21, kl. 8:3011:00
'
Stefan Larsson (M), ordförande
Ulf Berggren (SD), vice ordförande via
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande
Agneta Olsson Enochsson (L)
Magnus Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare - Roger E>lsson (SB)-istället för Daniel-Talmid-(S-B)

Tommy Malenström (KD) istället för Lena Nilsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

F örvaltningschef V eronica Ö hrvik
Nämndsekreterare Alexandra Svensson
Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve
Enhetschef J ärgen Bergvall §51-53
Rektor Eva Svensson §56
Enhetschef Ola Berg §57

Personalföreträdare
Utses att justera
Ersättare

Ulf Berggren (SD)
Joachim Fors (S) '.

Justeringens plats, tid:

2022-06-21, Havremagasinet

Justerade paragrafer

§51 - §66

Underskrifter:

Sekreterare

~ son =
s=.ds

Ordförande
Stefan Lar! s~ (M)
Justerare

Ulit ~

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

---

----- ----

- - --

--------------------

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

Anslag / bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdag

2022-06-21

- - - - - - - -Datum när-anslaget- -2022-06~23sätts upp
Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2022-07-15

Förvaringsplats för
protokoll

Arbetsmarknadsförvaltningen, Havremagasinet

Underskrift

Alexandra Svensson
Datum då anslaget
togs ner

2022-07-15

Signatur

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

lir

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning
Information om BEA-anställningar

§ 51

lr:iformation om nytt projekt Arbetsmarknadsenheten

§ 52

Information om överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna om Ungdomsjobb 2022 (Jobb för ungdomar och
Sommarjobb för ungdomar)

§ 53

Information om verksamhetsberättelse vid delårsrapportering

§ 54

Information om Arbetsmarknadsförvaltningens medarbetarenkät
resultat 2022

§ 55

Sfi lokaler

§ 56

Ansöka om statsbidrag för Elkonstruktör Distans 2022

§ 57

Arbetsmarknadsförvaltningens årliga arbetsmiljörond (SAM) 2022

§ 58

Aterrapportering externa utbildare

§ 59

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik för maj 2022

§ 60

Justeras i separat protokoll

§ 61

Anmälan av delegationsbeslut

§ 62

Övriga anmälningar

§ 63

Förvaltningschefen informerar

§ 64

Frågor

§ 65

Tillkommande ärenden

§ 66

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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~AMMANlKAL>h~lJKUlUKULL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 51
Information om BEA-anställningar
Dnr: AMF 2022/218

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Jörgen Bergvall informerar om BEA-anställningar.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 52
Information om nytt projekt Arbetsmarknadsenheten
Dnr: AMF 2022/268

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
-- --------

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Jörgen Bergvall informerar om nytt projekt vid
Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 53

Information om överenskommelse mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna om
Ungdomsjobb 2022 (Jobb för ungdomar och
Sommarjobb för ungdomar)
Dnr: AMF 2022/244

- - - - - - -Beslut- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Jörgen Bergvall informerar om överenskommelsen mellan
Arbetsförmedlingen och Hässleholms kommun gällande Ungdomsjobb 2022.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 54
Information om verksamhetsberättelse vid
delårsrapportering
Dnr: AMF 2022/220

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Sofie Grahn Hillve informerar nämnden om upplägg och
innehåll inför verksamhets berättelse vid delårsrapportering.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 55

Information om Arbetsmarknadsförvaltningens
medarbetarenkät resultat 2022
Dnr: AMF 2022/219

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
FörvaltningschefVeronica Öhrvik informerar om resultatet av årets
medarbetarenkät 2022.

Arbetsmarknadsnämnden
Utdraget bestyrkes

Justering

Ltr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 56
Sfi lokaler
Dnr: AMF 2022/261

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå att ge Tekniska förvaltningen i
uppdrag att teckna hyresavtal för Löjtnant Granlunds väg 6 och 8.

Beskrivning av ärendet
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Lokalerna på Löjtnant Granlunds väg 6 och 8 bidrar till att verksamheten fortsatt
ska kunna bedrivas på det sätt som den gör idag, att verksamheten kan optimeras
samt att det blir en hållbar arbetsmiljö för både elever och personal.
Barnperspektivet

Inte aktuellt
Miljökonsekvenser

Lokalerna på Löjtnant Granlunds väg 6 och 8 bidrar till en hållbar arbetsmiljö, både
fysiskt och psykosocialt, för både elever och personal.
Facklig samverkan

Ärendet har presenterats vid olika tillfallen i samband med vuxenutbildningens
lokala samverkan, senast 220518.
Ekonomiska konsekvenser

Hyresavtal Tre Överstar innebär en ökning av hyreskostnaderna. Årshyran för
Väpnaregatan 6 är 270 000 kronor. Grundhyran för Tre Överstar skulle bli 525 000
kronor per år. Under den första avtalsperioden ( 5 år) finns ett tillägg motsvarande
228 000 kronor/år, med anledning av ombyggnad. Det tillkommer även en ökad
engångskostnad för att iordningställa lokalerna, gällande möbler och inventarier.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarlmadsnämnden

Sänt till:
Rektor SFI
Biträdande rektor SFI
F örvaltningschef

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 57
Ansöka om statsbidrag för Elkonstruktör Distans 2022
Dnr: AMF 2022/272

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar:
1. Hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om statsbidrag för att kunna
starta yrkeshögskoleutbildning till Elkonstruktör 225 YH-poäng
- - -åeltiä.1åistans.
2. Ansökan ska göras om företagen i branschen stödjer en ansökan genom
tydliga avsiktsförklaringar (förberedande avtal) och att Yrkeshögskolan Syd
under ansökningsprocessen kan utforma en utbildning som från
Y rkeshögskolan Syd:s sida anses uppfylla kraven såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt.

Sammanfattning
Y rkeshögskolan Syd avser att hos Myndigheten för Y rkeshögskolan ansöka om
statsbidrag för att starta en utbildning som Elkonstruktör. En förutsättning för att
en ansökan ska kunna göras är att företagen i branschen stödjer en ansökan genom
tydliga avsikts förklaringar (förberedande avtal) och att Y rkeshögskolan Syd i
ansökningsprocessen kan utforma en utbildning som uppfyller kraven såväl
ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Sänt till:
Y rkeshögskolan Syd

Arbetsmarknads förvaltningen

Veronica Öhrvik
F örvaltningschef

Ola Berg
Enhetschef

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

82-

Utdraget bestyrkes
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SAfvfMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 58
Arbetsmarknadsförvaltningens årliga arbetsmiljörond
(SAM) 2022
Dnr: AMF 2022/31

Beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:
1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2022 för
arbetsmarknadsförvaltningen godkänns.
2. Uppföljningen lämnas vidare till personalavdelningen inför sammanställning
på kommunnivå.

Beskrivning av ärendet
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den
årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av hur arbetsmiljöarbetet
fungerar. Målet med uppföljningen är vidare att högsta ledningen ser hur
arbetsmiljöarbetet fungerar och de eventuella brister som finns.
Uppföljningen ska inte identifiera risker i arbetsmiljön utan de brister som finns i
hur arbetsmiljöarbetet bedrivs.
Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på
arbetsplats- samt förvaltningsnivå. Uppföljningarna mynnar sedan ut i en
sammanställning för hela förvaltningen som kommuniceras till förvaltningens
samverkansgrupp. Uppföljningen inom varje förvaltning skall sedan rapporteras till
respektive nämnd för bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas.
Nämnderna redovisar till kommunledningskontoret som sammanställer
och lämnar till personalutskottet för senare beslut i kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för år 2022. Uppföljningen visar bland annat på vissa brister i
rutinerna kring IT- och digital arbetsmiljö, rekrytering av skyddsombud samt brist
gällande rutiner kring brandskydd samt brandskydds- och HLR utbildning.
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för god
kvalitet i den service som erbjuds medborgarna.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

F1cklig samverkan

.

Uppföljningarna på arbetsplatsnivå har genomförts tillsammans med skyddsombud.
Den sammanställda handlingsplanen är sedan fastställd i förvaltningens
samverkansgrupp den 9 maj 2022.
Ekonomiska konsekvenser

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ger ekonomiska vinster i form av minskad
ohälsa och lägre sjukfrånvaro.

Ärendets tidigare behandling
- Förvaltningssamverkan 2022-05-09-----=

Sänt till:
Personalavdelningen/Rebecca Nordström

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Ur

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 59

Återrapportering externa utbildare
Dnr: AMF 2022/229

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till
handlingarna.
2. Förvaltrungen s a senast vid decembernämnden återredovisa rutiner för hela
förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Nämndsekreterare Alexandra Svensson informerar om uppföljning och
k:valitetsgranskning av externa utbildare tillhörande Kommunal vuxenutbildning
samt Y rkeshögskolan.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 60
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik
för maj 2022
Dnr: AMF 2022/256

Beslut
-Arbetsmarknadsnämnden tar del av infomrationen ocnlägger den ti.U-liana.J.i.ngama.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstatistik redovisar aktuellt läge hos
verksamheterna per maj 2022.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 61
Justeras i separat protokoll

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 62
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Följande material läggs med godkännande till handlingarna:

AMF 2022/59-16
Arbetsmarknadsförvaltningen - Anmälan av delegationsbeslut ml!j 2022= - - ~ - - - - - -

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANlKAlJhSPK.Ul'UKULL
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Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 63

Övriga anmälningar
Beslut
Följande material läggs med godkännande till handlingarna:

AMF 2022/267-1
Arbetsmarknadsförvaltningen - Övriga anmälningar maj 2022

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 64
Förvaltningschefen informerar
Beslut
Arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsclief eronica Öhrvik lämnar aktuell information om förvaltningens
verksamheter.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRADESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 65
Frågor
Inga övriga frågor anmälda.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-21

Hässleholms
kommun
Arbetsmarknadsnämnden

§ 66
Tillkommande ärenden
Inga tillkommande ärenden.

Arbetsmarknadsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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