Sammanträdesdatum

12 januari 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 12 januari 2015
§1

Presentation av den nya nämnden

§2

Information om nämndens verksamhet

§3

Sammanträdesplan 2015

§4

Offentliga sammanträden arbetsmarknadsnämnden

§5

Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott, samt till kommunala handikapprådet

§6

Ersättare i arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

§7

Delegationsförteckning för arbetsmarknadsnämnden och ändring i
förslag till delegationsordning

§8

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

12 januari 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
måndag den 12 januari 2015 kl. 14.10 – 17.22
Sammanträdet ajourneras kl. 16.28 – 16.46
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Jan-Anders Lindfors (S)
Karin Månsson (FP)
Patrik Stjernlöf (M)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M) kl. 14.10 – 17.10
§ 1 – del av § 7
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Johan Eriksson (V)
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Övriga

Helene Gustafsson (S)
Emina Cejvan (M) kl. 17.16 – 17.22 § 8
Närvarande ersättare

Birger Wernersson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Emina Cejvan (M) kl. 14.10 – 17.22 §§ 1 - 7
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)
Rolf Svensson (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän Förvaltningschef
Controller
Arbetsmarknadschef
Rektor vuxenutbildningen

Maria Persson
Christian Bjerström
Doris Larsson
Mikael Thornéus

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Karin Månsson (FP)

Justerade paragrafer

§§ 1 - 8
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Karin Månsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________
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januari 2015
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN 2015.13.001

§1
Presentation av den nya nämnden
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) inleder mötet med en presentation.
Nämndsledamöter, förvaltningschef, nämndsekreterare och tjänstemän
presenterar sig och berättar lite om sig själva.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN.2015.11.003

§2
Information om nämndens verksamhet
Rektor för Vuxenutbildningen, Mikael Thornéus, informerar om
Vuxenutbildningens verksamheter:




Särvux (särskild utbildning för vuxna)
Sfi (svenska för invandrare)
Komvux (kommunala vuxenutbildningen)
- Grundläggande vux
- Gymnasial vux
- Yrkes- och lärlingsutbildningar

Arbetsmarknadschef, Doris Larsson, informerar om
arbetsmarknadsavdelningens verksamheter:




Bubbetorps Gård (driften av Wämöparken, djurparken och
hundrastgården där ingår här)
AMECA (Arbetsmarknadsavdelningens enhet med fokus på
coachning till arbete)
Navigatorcentrum unga 16 – 25 år En väg in – flera vägar ut
(projektbaserad verksamhet där feriejobben ingår)

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.1.006

§3
Sammanträdesplan 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan år 2015 för arbetsmarknadsnämnden och för
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, samt tider för beredning och
sista dag för inlämning av handlingar.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
att anta sammanträdesplan för arbetsmarknadsnämnden år 2015.
Förvaltningschef Maria Persson informerar att sammanträdet i februari
kommer att kombineras med utbildningsdagar den 25-26 februari.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.2.006

§4
Offentliga sammanträden arbetsmarknadsnämnden
På uppdrag av ordföranden föreslås att arbetsmarknadsnämndens
sammanträden ska vara offentliga enligt § 19 i reglemente för
arbetsmarknadsnämnden. Dock ska, enligt samma paragraf,
handläggning av ärende som avser myndighetsutövning och ärende i
vilket det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen ske inom stängda dörrar.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att arbetsmarknadsnämndens sammanträden ska vara offentliga,
samt
2. att handläggning av ärende som avser myndighetsutövning och
ärende i vilket det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen ske inom stängda dörrar.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
__________
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De valda
Kommunledningsförvaltningen
Funktionsstödsnämnden
Akten

AMN.2015.12.102

§5
Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott, samt till kommunala handikapprådet

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att fastställa antalet ledamöter och ersättare i arbetsutskottet till fem
ledamöter respektive tre ersättare, samt
2. att tillämpa den av Kommunfullmäktige fastställda ordningen för
ersättares inträde i nämnderna för utskotten.
---Arbetsutskott
Karin Månsson (FP) föreslår Jan-Anders Lindfors (S) som ordförande i
arbetsutskottet.
Jan-Anders Lindfors (S) föreslår Karin Månsson (FP) som vice
ordförande i arbetsutskottet, samt Fredrik Karlsson (C) som ledamot.
Gustav Nilsson (M) föreslår Patrik Stjernlöf (M) som ledamot i
arbetsutskottet.
Christopher Larsson (SD) föreslår Christopher Larsson (SD) som
ledamot i arbetsutskottet.
Johan Eriksson (V) föreslår Johan Eriksson (V) som ledamot i
arbetsutskottet.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.28 – 16.46
Votering begärs
forts
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§ 5 forts
Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott, samt till kommunala handikapprådet
Sluten omröstning
13 röster avges
Röstningen utfaller enligt följande:
Jan-Anders Lindfors (S) 13 röster
Karin Månsson (FP) 13 röster
Fredrik Karlsson (C) 13 röster
Patrik Stjernlöf (M) 13 röster
Christopher Larsson (SD) 11 röster
Johan Eriksson (V) 2 röster
Arbetsmarknadsnämnden beslutar således att till arbetsutskottet utse
Jan-Anders Lindfors (S) som ordförande, Karin Månsson (FP) som vice
ordförande, samt Fredrik Karlsson (C), Patrik Stjernlöf (M) och
Christopher Larsson (SD) som ledamöter.
Jan-Anders Lindfors (S) föreslår Angela Sandström (S) och Stefan
Andersson (S) som ersättare i arbetsutskottet.
Patrik Stjernlöf (M) föreslår Gustav Nilsson (M) som ersättare i
arbetsutskottet.
Arbetsmarknadsnämnden utser följande ledamöter och ersättare i
arbetsutskottet:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Jan-Anders Lindfors (S)
Karin Månsson (FP)
Fredrik Karlsson (C)
Patrik Stjernlöf (M)
Christopher Larsson (SD)

Ersättare

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Gustav Nilsson (M)

---forts
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§ 5 forts
Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott, samt till kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådet
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) föreslår Birger Wernersson (S) som
ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet och meddelar att
majoriteten överlämnar valet av ersättare till oppositionen.
Johan Eriksson (V) föreslår Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i
kommunala handikapprådet.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras för vidare utredning.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet om val av ledamot och ersättare i kommunala
handikapprådet.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

12 januari 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Förste ersättare
Akten

AMN.2015.3.102

§6
Ersättare i arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
På uppdrag av ordföranden föreslås att förste ersättare i
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott regelmässigt kallas till
arbetsutskottets sammanträden.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
att förste ersättare i nämndens arbetsutskott, i enlighet med § 22 i
reglemente för arbetsmarknadsnämnden, regelmässigt kallas till
utskottets sammanträden

Arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
__________
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Kommunrevisionen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.4.002

§7
Delegationsförteckning för arbetsmarknadsnämnden och ändring i
förslag till delegationsordning
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Under avdelning ”Personal” i förslag till delegationsordning för
arbetsmarknadsnämnden, står under nr 2.14 att ”Beslut om
organisationsförändringar inom arbetsmarknadsförvaltningen delegeras
till Fc med anvisning att Samråd ska ske med kommundirektör”.
Avsnitt ”Personal” är likalydande för alla nämnder och nytt besked från
kommunledningsförvaltningen gör gällande att anvisningen tas bort.
Därmed gäller detta för arbetsmarknadsnämnden.
Enligt kommunallagen får en nämnd ge ett uppdrag till ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Vissa ärenden får enligt kommunallagen inte delegeras utan beslut ska
fattas av nämnden i dess helhet:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Arbetsmarknadsnämnden delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut
inom nämndens ansvarsområde på det sätt som framgår av
föreliggande förslag till delegationsordning.
forts
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§ 7 forts
Delegationsförteckning för arbetsmarknadsnämnden och ändring i
förslag till delegationsordning
Arbetsmarknadsförvaltningen förslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att anvisning ”Samråd ska ske med kommundirektör” tas bort i nr
2.14 i föreliggande förslag till delegationsordning, samt
2. att anta delegationsordning för nämndens ansvarsområde.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
___________
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§8
Övrigt
Läsplattor
Susanne Cederholm (SD) ställer fråga om när nämnden ska
digitaliseras genom läsplattor. Nämndsekreterare Birgitta Dahl svarar
att först måste ledamöterna välja läsplatta. Efter leverans ska utbildning
av ledamöter planeras och genomföras.
---Kallelse och handlingar
Lindy Olofsson (M) ställer fråga om vad ledamöterna ska göra med
gamla handlingar. Nämndsekreterare Birgitta Dahl svarar att det enbart
finns direktiv gällande sekretesshandlingar som skickas ut på rosa
papper. Sådana sekretessdokument ska lämnas till nämndsekreterare
innan ledamöterna lämnar lokalen efter avslutat sammanträde.
__________
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Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 26 februari 2015
§9

Information kring ESF (Europeiska socialfonden) ansökan
Blekinges Unga Lyfter (BUL)

§ 10

Information kring projekt KomUt

§ 11

Reviderad sammanträdesplan 2015

§ 12

Internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015

§ 13

Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet

§ 14

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 15

Meddelanden

§ 16

Övrigt
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra
torsdag den 26 februari 2015 kl. 13.00 – 14.10
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Jan-Anders Lindfors (S)
Karin Månsson (FP)
Patrik Stjernlöf (M)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Emina Cejvan (M)
Susanne Cederholm (SD)

Närvarande ersättare

Helene Gustafsson (S)
Birger Wernersson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Amat Jeng (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Cecilia Runesson (C)
Rolf Svensson (FP)

Tjänstemän Förvaltningschef
Arbetsmarknadschef
Rektor
HR-specialist
Utvecklingsstrateg
Projektledare AMA
Enhetschef Bubbetorp
Enhetschef Ameca

Maria Persson
Doris Larsson
Mikael Thornéus
Andreas Carlberg
Anna Holmberg
Anne Kjellsson
Eva Öhman
Marie Gummesson

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Patrik Stjernlöf (M)

Justerade paragrafer

§§ 9 - 16
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Patrik Stjernlöf

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

mars 2015
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Akten

AMN.2015.35.030

§9
Information kring ESF ansökan Blekinges Unga Lyfter (BUL)
Arbetsmarknadschef Doris Larsson informerar.
Karlskrona kommun har tillsammans med alla Blekinges kommuner
genomfört en ansökan med projektnamn Blekinges Unga Lyfter och
därigenom fått beviljat medel från Region Blekinges utlysning inom
Ungdomskraft. Ansökan blev beviljad av Regionstyrelsen
den 11 juni 2014. Ansökan gällde för Karlskrona kommuns del medel
för att starta upp ett Navigatorcentrum i samverkan med
vuxenutbildningen och socialförvaltningen samt att starta en
entreprenörskapsutbildning.
Målet med projektet som löper under tiden juni 2014 - maj 2015 är att:






bidra till att halvera ungdomsarbetslöshet i Blekinge till år 2017
ge unga verktyg för självutveckling samt en väg till arbete,
studier eller uppstart av eget företag
de företag som finns i regionen kan fylla sina lediga platser med
kompetent personal genom bra matchning
ungdomar lättare får en kontakt med arbetsmarknaden
genom att ta fram underlag och analyser, samt förankringsarbete
så att alla kommuner i Blekinge tillsammans med sina
samverkanspartners står enade och väl förberedda inför att
skicka in en gemensam ESF ansökan vad gäller
ungdomsarbetslösheten

Under hösten har kommunerna arbetat på att etablera eller utveckla
olika varianter av Navigatorcentrum som speglar behov och
förutsättningar på respektive ort. Fokuserat stora delar av arbetet på att
skapa lokala nätverk med arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer,
fackliga organisationer samt med kommunernas näringslivsenheter/bolag. Det har också handlat om att tillsammans skapa en
systemsamverkan inom stöd till unga lokalt och regionalt. Karlskrona
har sitt Navigatorcentrum i Vuxenutbildningens lokaler.
forts
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§ 9 forts
Information kring ESF ansökan Blekinges Unga Lyfter (BUL)
I januari månad öppnade ESF upp dörren för ansökan av medel riktade
till tre regioner i Sverige som har hög ungdomsarbetslöshet. De utlyser
100 miljoner kronor inom ramen för Sysselsättningsinitiativet för unga,
kallat Programområde 3 i socialfondsprogrammet. Syftet är att öka
sysselsättningen och deltagande i utbildning för unga arbetslösa. Medel
går till aktiviteter/projekt som redan finns och där det skall gå till att göra
mer av samma.
För att säkra arbetet med Blekinges alla Navigatorcentrums fram till
2017 har Region Blekinge, tillsammans med kommunernas, landstingen
och arbetsförmedlingen, arbetat ihop en ansökan som har lämnats in
den 2 februari. Beslut väntas efter strukturfondspartnerskapets möte
den 30-31 mars. I ansökan framgår att Karlskrona kommun avser att
medfinansiera med befintlig personal ej likvida medel.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Sign
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Akten

AMN.2015.34.030

§ 10
Information kring projekt KomUt
Arbetsmarknadschef Doris Larsson informerar. Arbetslösheten ligger
fast på nivåer som gör att ytterligare metoder måste prövas för att bryta
utvecklingen. När man granskar siffrorna visar det sig att vissa grupper
är ännu hårdare drabbade än andra. Många av dessa individer är
dessutom föremål för stora insatser från flera av samhällets aktörer
t.ex. sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och/eller
socialtjänsten. Slutsatsen är att det behövs ytterligare aktörer för att
kunna bryta utvecklingen. De aktörerna måste kunna samla
engagemang från bredare delar av samhället. Näringslivets medverkan
är direkt avgörande för att kunna nå längre i möjligheten att erbjuda
övergångar från arbetslöshet till arbete.
En ansökan om en förstudie genomfördes hos Finsam, för att
undersöka förutsättningarna för att en extern aktör etableras, som rör
sig i gränslandet mellan det privata och offentliga samhället. Finsam
beviljade 200 000 kronor till förstudien som upphandlades. Förstudien
kallas KomUt. Uppdraget var att belysa och hitta lösningar på:
driftsformer (organisationsform), finansiering, skatt/momsfrågor,
kommunens försörjningsstöd – LOU, näringslivets intresse,
konkurrensfrågor, verksamhetsinnehåll, anställningsformer, avtalsfrågor
etc.
I förstudien kom man fram till det finns efterfrågan från en i kommunen
fristående aktör, där man som en åtgärd arbetar med personer långt
ifrån arbetsmarknaden. Förstudien gav även besked om att inga
uppenbara hinder rörande frågor om upphandling från kommun,
bemanning och anställning av personer, vilka står långt ifrån
arbetsmarknaden och lösning med kollektivavtal, finns. Förstudien gick
även igenom en tänkt budget, organisation och funktionsbeskrivning.
Mottagandet från tjänstemän, referensgrupp och politiker är positivt.
Förstudien har redan väckt nationellt intresse beroende på att
regeringen har tillsatt en särskilt utredare med ett snarlikt uppdrag.
forts
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§ 10 forts
Information kring projekt KomUt
Karlskrona kommun har genom en skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet angett att Karlskrona kommun vill bli en pilotkommun
med ett gemensamt genomförandeprojekt i samverkan med
departementet. För att gå vidare och förverkliga aktören ligger det ett
arbete framöver att göra.
Nästa steg är att konkretisera de olika delarna för att kunna etablera
aktören fullt ut. Arbetet bör bedrivas av extern konsult som upphandlas.
Beräkning av arbete och omfattning är att uppgifterna är beräknade till
400 000 kr. Intresserade företag har visat sig beredda att finansiera
25 % av denna kostnad och övriga 300 000 kr måste finansieras via ett
uppdragsavtal med Karlskrona kommun och/eller via finansiering av
andra samhällsmedel.
Den 27 januari 2015 beviljade kommunstyrelsen 300 000 kr till den
förberedande fasen för KomUt.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015

8

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.1.006

§ 11
Reviderad sammanträdesplan 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen har utifrån nämndens önskemål reviderat
sammanträdesplan år 2015 avseende tidpunkt för sammanträden för
arbetsmarknadsnämnden.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår
arbetsmarknadsnämnden besluta
att anta reviderad sammanträdesplan för arbetsmarknadsnämnden
år 2015.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

AMN.2015.28.042

§ 12
Internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Arbetsmarknadsnämndens tilldelade ram inklusive tekniska justeringar
för verksamhetsåret 2015 uppgår till 41,6 mnkr. Beräknade
nettokostnader för befintlig verksamhet uppgår till 44,7 mnkr.
Arbetsmarknadsnämnden har inga tilldelade investeringsmedel.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att till kommunfullmäktige hemställa om utökad ram för
arbetsmarknadsnämnden i syfte att kunna fullfölja pågående
vuxenutbildningsinsatser under år 2015,
2. att om att-sats 1 ej bifalles, uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen
att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom given
budgetram 2015,
3. att till kommunfullmäktige hemställa om ytterligare utökad ram för att
säkerställa lagstadgad undervisning avseende svenska för
invandrare och samhällsorientering för nyanlända,
4. att till kommunfullmäktige hemställa om ytterligare utökad ram för de
kostnader det innebär att starta upp en ny nämnd och förvaltning,
5. att till kommunfullmäktige hemställa om investeringsmedel för
identifierade investeringsbehov i nämndens verksamheter, samt
6. att med att-satserna 1-5 godkänna upprättad internbudget för
verksamhetsåret 2015.
forts

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

§ 12 forts
Internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015
Ärendet har beretts av arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
den 13 februari 2015.
Yrkanden
Karin Månsson (FP) yrkar att uttrycket ”utökad ram” byts ut mot
”korrigerad ram” i alla att-satserna.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till Karin Månssons (FP)
ändringsyrkande, samt yrkar avslag på att-sats 2, att ordet ”ytterligare”
stryks i att-satserna 3 och 4, samt i att-sats 6 bifall till
egna attsatser 1- 4.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till att-sats 2.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på Karin
Månssons (FP) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och finner
att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Karin Månssons (FP)
förslag.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på Patrik
Stjernlöfs (M) ändringsyrkande gällande att stryka ordet ”ytterligare” mot
förvaltningens förslag och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar
enligt Patrik Stjernlöfs (M) förslag.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på Patrik
Stjernlöfs (M) avslagsyrkande på att-sats 2 mot förvaltningens förslag
och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Den som vill biträda förvaltningens förslag röstar Ja och den som vill
biträda Patrik Stjernlöfs (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar Ja: Karin Månsson (FP), Angela Sandström (S),
Stefan Andersson (S), Lotta Holgersson (S), Iren Bahtijaragic (S),
Fredrik Karlsson (C) och ordförande Jan-Anders Lindfors (S).
forts

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

§ 12 forts
Internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015
Följande röstar Nej: Patrik Stjernlöf (M), Martin Henriksson (SD),
Bengt Jönsson (KD), Emina Cejvan (M) och Susanne Cederholm (SD).
Arbetsmarknadsnämnden beslutar med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Därefter ställer ordförande proposition på majoritetens att-satser 1 – 5
mot Patrik Stjernlöfs (M) att-satser 1 – 4 och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar att bifalla majoritetens förslag.
Votering begärs.
Den som vill bifalla att-satserna 1 - 5 röstar Ja och den som vill bifalla
att-satserna 1 - 4 röstar Nej.
Följande röstar Ja: Karin Månsson (FP), Angela Sandström (S),
Stefan Andersson (S), Lotta Holgersson (S), Iren Bahtijaragic (S),
Fredrik Karlsson (C) och ordförande Jan-Anders Lindfors (S).
Följande röstar Nej: Patrik Stjernlöf (M), Martin Henriksson (SD),
Bengt Jönsson (KD), Emina Cejvan (M) och Susanne Cederholm (SD).
Arbetsmarknadsnämnden beslutar med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Reservationer
Patrik Stjernlöf (M), Emina Cejvan (M), Martin Henriksson (SD),
Bengt Jönsson (KD) och Susanne Cederholm (SD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
forts

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

§ 12 forts
Internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015

Arbetsmarknadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att till kommunfullmäktige hemställa om korrigerad ram för
arbetsmarknadsnämnden i syfte att kunna fullfölja pågående
vuxenutbildningsinsatser under år 2015,
2. att om att-sats 1 ej bifalles, uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen
att vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom given
budgetram 2015,
3. att till kommunfullmäktige hemställa om korrigerad ram för att
säkerställa lagstadgad undervisning avseende svenska för
invandrare och samhällsorientering för nyanlända,
4. att till kommunfullmäktige hemställa om korrigerad ram för de
kostnader det innebär att starta upp en ny nämnd och förvaltning,
5. att till kommunfullmäktige hemställa om investeringsmedel för
identifierade investeringsbehov i nämndens verksamheter, samt
6. att med att-satserna 1- 5 godkänna upprättad internbudget för
verksamhetsåret 2015.
_________

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

De valda
Kommunledningsförvaltningen
Funktionsstödsnämnden
Akten

AMN.2015.12.102

§ 13
Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) föreslår Birger Wernersson (S) som
ledamot i kommunala handikapprådet.
Patrik Stjernlöf (M) föreslår Emina Cejvan (M) som ersättare
i kommunala handikapprådet.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar utse följande ledamot och ersättare
till kommunala handikapprådet:
Ledamot
Ersättare
_________

Sign

Sign

Birger Wernersson (S)
Emina Cejvan (M)

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

§ 14
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 13 februari 2015
Beslut
2. Beslut om vidaredelegation den 16 januari 2015
AMN.2015.16.002
3. Yttrande detaljplan Frimuraren 8, friskolan Galären
AMN.2015.15.214
4. Yttrande detaljplan Mineralen 1, Torskors
AMN.2015.13.214

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

§ 15
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 4 november 2014
1. § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny organisation
AMN.2015.17.023
Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014
2. § 199 Karlskrona kommuns organisation 2015
AMN.2015.19.023
3. § 200 Kommunala val
AMN.2015.20.023
4. § 204 Regler för ersättare
AMN.2015.21.023
5. § 217 Beslut om kommunens skattesats för år 2015
AMN.2015.18.023
Kommunfullmäktiges beslut den 10 – 11 december 2014
6. § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
AMN.2015.9.024
7. § 234 utbetalning av partistöd för 2015
AMN.2015.01.09
AMN.6.104
8. § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
AMN.2015.8.041
9. § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommun samlade
verksamhet
AMN.2015.10.041
forts

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 15 forts
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 10 – 11 december 2014
10. § 238 Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder med anledning av ny nämndsorganisation
AMN.2015.7.003
Kommunövergripande samverkansgruppens protokoll
11. Torsdagen den 30 oktober 2014
12. Torsdagen den 4 december 2014
13. Onsdagen den 7 januari 2015
Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2015
14. § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om
budget 2015, att-satserna 5 och 6
AMN.2015.30.041
15. § 38 Genomförande av KomUt
AMN.2015.29.050
Kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2015
16. § 16 Handlingsplan mot korruption
AMN.2015.33.109
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 16
__________

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

26 februari 2015
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Sammanträdesprotokoll

§ 16
Övrigt
Nämndsammanträde på Bubbetorp
Patrik Stjernlöf (M) föreslår att några nämndsammanträden läggs ute i
verksamheten t.ex. på Bubbetorp.
Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till förslaget.
---Läsplattor
Pernilla Cederholm (SD) ställer fråga om läsplattor.
Nämndsekreterare Birgitta Dahl svarar.
---Utbildningsdagar
Karin Månsson (FP) och Emina Cejvan (M) tackar för en gedigen
utbildning.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) tackar politiker och tjänstemän för
stort engagemang och en fin insats.
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 26 mars 2015
§ 17

Införande av Google Apps For Education (GAFE) för
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter

§ 18

Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

§ 19

Information om ersättning och arvoden

§ 20

Verksamhetsplan 2015

§ 21

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 22

Meddelanden

§ 23

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
torsdag den 26 mars 2015 kl. 13.00 – 15.05
Beslutande

Övriga

Ordförande

Jan-Anders Lindfors (S)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Johan Eriksson (V) fr.o.m. kl 14.30 §§ 21- 23
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Helene Gustafsson (S)
Emina Cejvan (M)
Ingmarie Söderblom (MP) kl 13.00 - 14.30
§§ 17 – 20

Närvarande ersättare

Birger Wernersson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Amat Jeng (S)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)
Rolf Svensson (FP)
Ingmarie Söderblom (MP) fr.o.m. kl 14.30
§§ 21 - 23

Tjänstemän Förvaltningschef
Controller
Arbetsmarknadschef
Rektor
Utvecklingsstrateg
Lönekonsult
IT-utvecklare

Maria Persson
Christian Bjerström
Doris Larsson
Mikael Thornéus
Anna Holmberg
Therese Åberg
Björn Petterson

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Angela Sandström (S)

Justerade paragrafer

§§ 17 - 23

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 mars 2015
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Angela Sandström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad

mars 2015

Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ledningsgruppen AMF
Akten

AMN.2015.43.005

§ 17
Införande av Google Apps For Education (GAFE) för
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter
Förvaltningschef Maria Persson och IT-utvecklare Björn Petterson
föredrar ärendet.
I samband med att kunskapsnämnden beslutar om införande GAFE är
det både naturligt och viktigt att vuxenutbildningen inom
arbetsmarknadsförvaltningen väljer samma verktyg.
Google Apps användningsområde
• Samarbets- och kommunikationsmöjligheter som ger stora möjligheter
till flexibla arbetssätt i undervisningen
• Ger tillgång till webbaserade tjänster som man alltid kommer åt via en
internetuppkoppling, oavsett var man befinner sig och vilket IT-verktyg
som man använder
• Ger automatiskt de senaste uppdateringarna vilka möjliggör för
verksamheten att följa den snabba utvecklingen på nätet
Med stöd av tjänsterna i Google Apps samlas allt som rör
undervisningen i säkert förvar på webben och är alltid tillgängligt.
Delade dokument och interaktiva webbplatser ska underlätta
kommunikation mellan pedagoger och elever och mellan
elever/grupper. Allt undervisningsmaterial kan samlas och distribueras
via ett och samma system.
Arbetsmarknadsförvaltningen/vuxenutbildningen kommer endast att
hantera e post, dokument, bilder, filmer m.m. som är direkt kopplade
och genererade från pedagogisk verksamhet. All skoljuridisk
dokumentation hanteras i annat system.
Riskanalys enligt SKL:s PuL-bedömning och riskanalys av molntjänst i
undervisning är gjord.
Med syftet att indirekta personuppgifter skall behandlas på rätt sätt
kommer personuppgiftsbiträdesavtal att tecknas med Google.
forts
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 17 forts
Införande av Google Apps For Education (GAFE) för
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter
Information om Google Apps For Education kommer att gå till
pedagoger och elever före användning.
Bedömningen görs att användande av Google Apps for Education inom
Karlskrona kommun är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204)
(PuL).
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
1. att utifrån nämndens PuL- ansvar godkänna införande och
användning av Google Apps For Education i nämndens verksamhet,
vuxenutbildningen, samt
2. att förvaltningschefen ges delegation att teckna avtal med Google.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Datainspektionen
Kommunledningsförvaltningen
HR-specialist AMF
Förvaltningschef AMF
Akten

AMN.2015.44.05

§ 18
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
IT-utvecklare Björn Petterson föredrar ärendet.
Förvaltningschef Maria Persson föreslår att Björn Petterson utses till
nytt personuppgiftsombud för förvaltningen i enlighet med
36§ personuppgiftslagen. Björn Petterson har haft samma funktion
riktad mot vuxenutbildningen enligt beslut i den tidigare
utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
1. att med stöd av 36 § personuppgiftslagen utse Björn Petterson till
personuppgiftsombud för arbetsmarknadsförvaltningen med
uppgifter enligt 38-42 §§ samma lag, samt
2. att meddela förändringen till Datainspektionen.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN.2015.45.024

§ 19
Information om ersättning och arvoden
Lönekonsult Therese Åberg informerar om de nya reglerna gällande
arvoden och ersättning för förtroendevalda, kommunfullmäktiges beslut
§ 231 den 10 – 11 december 2014.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Controller AMF
Handläggare
Akten

AMN.2015.42.041

§ 20
Verksamhetsplan 2015
Förvaltningschef Maria Persson, utvecklingsstrateg Anna Holmberg och
rektor Mikael Thornéus föredrar ärendet.
Arbetsmarknadsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan
2015 för arbetsmarknadsnämnden. Mål som är beslutade av
kommunfullmäktige har uttolkats och ska i föreliggande plan fastställas
för den egna verksamheten. Avseende direktiv från kommunfullmäktige
finns i verksamhetsplanen förslag till innehåll i anvisade
handlingsplaner, arbetet pågår för att utarbeta dessa och de kommer att
föreläggas nämnden för beslut under våren.
Internbudget ingår som en del i verksamhetsplanen enligt anvisning,
men är redan tagen i ett separat beslut av arbetsmarknadsnämnden
den 26 februari 2015.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsplan 2015.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att stryka texten ”Nämndens
prioriterade grupper är unga vuxna och nyanlända”, det är av yttersta
vikt att prioritera alla, samt att byta ut texten ”dessa målgrupper” mot
”unga vuxna och nyanlända”.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på
Christopher Larssons (SD) ändringsyrkanden mot arbetsutskottets
förslag och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) och Martin Henriksson (SD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Arbetsmarknadsnämndens beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Sign

Sign

Sign

Blad
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26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 10 mars 2015

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Meddelanden
Protokoll
1. Kommunövergripande samverkansgruppen den 22 januari 2015
AMN.2015.24.701
2. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 17 februari 2015
Kommunfullmäktiges beslut den 12 februari 2015
3. § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning
AMN.2015.41.041
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 februari 2015
4. § 18 Stödstruktur för socialt företagande
AMN.2015.46.149
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 4
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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26 mars 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Övrigt
Beslut i arbetsutskottet den 10 mars 2015
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) informerar om arbetsutskottets
beslut den 10 mars 2015 § 10 ”Fråga om deltagande i projekt utifrån
framställan från Coompanion i Blekinge”.
--Läsplattor
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) informerar att projektledare
Charlotte Jörgensen kommer att finnas tillgänglig efter sammanträdet
för att vara behjälplig vid eventuella problem med läsplattorna.
--Beställning av tvillingkort/simkort
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) lyfter fråga om behov kontra
kostnad angående eventuell beställning av tvillingkort till läsplattorna.
Frågan ska diskuteras på nästa sammanträde med arbetsutskottet.
--Näringslivsdagarna i Uppsala
Christopher Larsson (SD) informerar att han deltagit i en intressant
näringslivskonferens i Uppsala och föreslår att arbetsmarknadschef
Doris Larsson redovisar innehåll från dessa dagar för
nämndsledamöterna.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) meddelar att Doris Larsson
redogör för näringslivsdagarna i Uppsala på nästa nämndsammanträde.
---Verksamheten på Bubbetorp
Birger Wernersson (S) ställer fråga om åldersgrupperna på Bubbetorp.
Arbetsmarknadschef Doris Larsson svarar.
Birger Wernersson (S) ställer fråga om det pågår diskussioner med
övriga förvaltningar om att ta emot praktikanter.
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det pågår ett arbete i
förvaltningen för att utveckla den samverkan.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 4 maj 2015
§ 24

Information om projekt Blekinges Unga Lyfter (BUL)

§ 25

Information från Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna Uppsala

§ 26

Information om projektansökan SKAPA

§ 27

Internkontrollplan arbetsmarknadsförvaltningen 2015

§ 28

Månadsuppföljning arbetsmarknadsnämnden per mars 2015

§ 29

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 30

Meddelanden

§ 31

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
måndag den 4 maj 2015 kl. 14.20 – 15.40
Beslutande

Övriga

Ordförande

Jan-Anders Lindfors (S)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Rolf Svensson (FP)
Emina Cejvan (M)
Hind Abdul Wahab (S)

Närvarande ersättare

Amat Jeng (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)

Tjänstemän Förvaltningschef
Arbetsmarknadschef
Rektor

Maria Persson
Doris Larsson
Mikael Thornéus

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Stefan Andersson (S)

Justerade paragrafer

§§ 24 - 31

Sign

Sign

Sign

Blad

2

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Stefan Andersson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad

maj 2015 intygar

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

AMN.2015.31.615

§ 24
Information om projekt Blekinges Unga Lyfter (BUL)
Arbetsmarknadschef Doris Larsson informerar om BUL-projektet.
En väg in – flera vägar ut.





ESF – PO3 sysselsättningsinitiativet för unga. Medel går till
aktiviteter/projekt som redan finns och där det skall gå till att göra
mer av samma.
Beviljat projekt ESF
Projektet omsluter 52 miljoner kronor
Varaktigt i 3 år
ESF bidrar med 35 miljoner kronor
(Blekinges Navigatorcentrum - Blekingemodellen - Liv i Livet)
BUL i Karlskrona
Karlskronas del omsluter 9,1 miljoner varav 5 miljoner i ESF
medel
Kan driva Navigatorcentrum i 3 år i nuvarande nivå
- Program och aktiviteter
- Systemsamverkan i regionen – Blekingemodellen
- Ungdomsspanare

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

4

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

AMN.2015.74.149

§ 25
Information från Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna Uppsala
Arbetsmarknadschef Doris Larsson redogör för arbetsmarknads- och
näringslivsdagarna (ARBNÄR) i Uppsala den 12 – 13 mars 2015,
en återkommande konferens som arrangeras av SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting).
Dokumentation om dessa dagar finns att hämta på SKL:s hemsida.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

AMN 2015.67.142

§ 26
Information om projektansökan SKAPA
Arbetsmarknadschef Doris Larsson informerar om projektansökan
SKAPA (Stärka, Kompetensutveckla, Aktivera, Praktik och Arbete).
SKAPA baseras på en förstudie finansierad av ESF (Europeiska
Socialfonden). Denna förstudie baseras på ett identifierat behov av att
titta närmare på hur en kommun kan öka förutsättningarna för de
kvinnor och män som står längst ifrån arbetsmarknaden att komma i
arbete, eller påtagligt komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

6

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.66.042

§ 27
Internkontrollplan arbetsmarknadsförvaltningen 2015
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig intern kontroll.
Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att den interna
kontrollen inom respektive verksamhet följs.
Den interna kontrollen anger hur tillsynen av verksamheten skall
bedrivas.
Kontrollansvarig ansvarar för när i tiden kontrollmomenten skall utföras.
Slutlig rapportering av resultatet till arbetsmarknadsnämnden sker i
samband med årsbokslutet 2015.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att godkänna upprättad internkontrollplan arbetsmarknadsförvaltningen
2015.
Yrkande
Gustav Nilsson (M) yrkar att resultatet av kontrollerna rapporteras till
nämnden vid delårsboksluten.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att resultatet av kontrollerna rapporteras till nämnden vid
delårsboksluten, samt
2. att godkänna upprättad internkontrollplan
arbetsmarknadsförvaltningen 2015.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

7

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.72.042

§ 28
Månadsuppföljning arbetsmarknadsnämnden per mars 2015
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Arbetsmarknadsnämndens tilldelade ram för 2015 uppgår till 35,2 mnkr
enligt ständig budget april 2015. Nettokostnadsutfall per mars uppgår till
10,5 mnkr och budgetavvikelsen till -0,3 mnkr.
Med utgångspunkt i gällande förutsättningar, vad gäller verksamhetens
inriktning, omfattning, planering och beviljad budgetram, gör
förvaltningen bedömningen att verksamheten totalt kommer att uppvisa
en negativ budgetavvikelse om -3,1 mnkr vid utgången av 2015.
Förvaltningen har redan från start minimala resurser för administration
och ser ett behov av utökning snarare än neddragning. För att nämnden
ska kunna balansera utfallet mot tilldelad ram krävs åtgärder som direkt
påverkar nämndens förmåga att upprätthålla sin huvuduppgift.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
att godkänna upprättad månadsuppföljning per mars 2015.
Yrkande
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att nämnden avvaktar med
beslut om föreslagna åtgärder i väntan på besked från
budgetberedningen om justerad budget 2015, samt att förvaltningen får
i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensbeskrivning av föreslagna
åtgärder inför ett eventuellt beslut om verkställighet.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
ordförande Jan-Anders Lindfors (S) tilläggsyrkande.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad

8

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 28 forts
Månadsuppföljning arbetsmarknadsnämnden per mars 2015

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att godkänna upprättad månadsuppföljning per mars 2015,
2. att nämnden avvaktar med beslut om föreslagna åtgärder i väntan
på besked från budgetberedningen om justerad budget 2015, samt
3. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en risk- och
konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder inför ett eventuellt
beslut om verkställighet.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

9

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 29
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 16 april 2015
Beslut
2. Yttrande avseende detaljplan för Gängletorp 15:20, Trummenäs
AMN.2015.40.214
3. Beslut om vidaredelegation
AMN.2015.53.002

att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 30
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2015
1. § 68 Säkerhetsbokslut 2014 – Trygghet och säkerhet
AMN.2015.48.041
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 mars 2015
2. § 21 Bokslutsberedning 2014
AMN.2015.65.041
Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2015
3. § 49 Finansrapport december 2014
AMN.2015.58.045
Kunskapsnämndens beslut den 26 mars 2015
4. § 38 Beslut i ärende gällande Lärlingscentrum - Östersjöskolan
AMN.2015.46.149
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015
5. § 123 Förordnande av kommundirektör, förvaltningschef/kommunikation
och förvaltningschef/näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting den 16 april 2015
6. CIRKULÄR 15:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 6
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Övrigt
Önskemål om minnesanteckningar
Christopher Larsson (SD) framför önskemål, för att få insyn i
verksamheten, om att minnesanteckningar från förvaltningens
APT (arbetsplatsträffar) kontinuerligt redovisas för nämnden,
t.ex. i nämndens meddelandepärm.
---Tvillingkort
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer fråga om nämnden är
överens om att tills vidare inte skaffa abonnemang på tvillingkort till
läsplattorna.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att i dagsläget inte köpa in några
tvillingkort.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) uppmanar ledamöterna att höra av
sig om det senare visar sig att någon trots allt behöver ett tvillingkort
--Invigning av växthus och nämndsammanträde på Bubbetorp
torsdag den 28 maj 2015
Arbetsmarknadschef Doris Larsson bjuder in arbetsmarknadsnämnden
till invigning av växthus och lunch på Bubbetorp torsdag den 28 maj
kl. 11.00.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) informerar att
arbetsmarknadsnämnden, i samband med detta, håller sitt
sammanträde på Bubbetorp med början kl. 13.00. Ordförande
uppmanar nämndens ledamöter att prata med varandra/samåka så att
alla hittar dit.
---Inbjudan den 21 maj Ronneby Brunn
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) informerar om inbjudan
”FOKUS FRAMTID 2015” den 21 maj på Ronneby Brunn, en
informationskväll för politiker om mottagande och etablering av
nyanlända vuxna och ensamkommande barn i Blekinge län.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad

12

Sammanträdesdatum

4 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31 forts
Övrigt
Fimpar utanför Vuxenutbildningens lokaler, Hoglands park
Angela Sandström (S) påtalar att mängden fimpar utanför
Vuxenutbildningens lokaler vid Hoglands park inte ger några bra
signaler.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) svarar att problemet diskuterats
på arbetsutskottet den 16 april.
---Förfrågan om sammanställning över arbetsmarknadsprojekten
Rolf Svensson (FP) ställer fråga om när den begärda
sammanställningen över arbetsmarknadsprojekten ska redovisas.
Förvaltningen återkommer med en redovisning.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

13

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 28 maj 2015
§ 32

Aktuellt läge på Vuxenutbildningen

§ 33

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

§ 34

Modell för kontaktpolitiker i arbetsmarknadsnämnden

§ 35

Handlingsplaner utifrån givna direktiv, Verksamhetsplan för
arbetsmarknadsnämnden 2015

§ 36

Ändring i arbetsmarknadsnämndens delegationsreglemente

§ 37

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 38

Meddelanden

§ 39

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokal Mangårdsbyggnaden, Bubbetorps Gård
Torsdag den 28 maj 2015 kl. 14.00 – 15.45
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.

Jan-Anders Lindfors (S)
Karin Månsson (FP)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Emina Cejvan (M)
Ingmarie Söderblom (MP)

Närvarande ersättare

Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Amat Jeng (S)
Cecilia Runesson (C)
Rolf Svensson (FP)

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg
Arbetsmarknadschef
Rektor
Projektledare AMA
Enhetschef Bubbetorp

Maria Persson
Anna Holmberg
Doris Larsson
Mikael Thornéus
Anne Kjellsson
Eva Öhman

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Lotta Holgersson (S)

Justerade paragrafer

§§ 32 - 39

Sign

Sign

Sign

Blad

2

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Lotta Holgersson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad

juni 2015

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN.2015.86.615

§ 32
Aktuellt läge på Vuxenutbildningen
Rektor för Vuxenutbildningen, Mikael Thornéus, informerar om
det aktuella läget på Vuxenutbildningen, om läget inför hösten
år 2015 samt om tankar inför år 2016.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

4

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN.2015. 87.619

§ 33
Kommunala aktivitetsansvaret - KAA
Arbetsmarknadschef Doris Larsson informerar om KAA, det kommunala
aktivitetsansvaret, som övergick till arbetsmarknadsförvaltningen
i januari 2015.


Styrs av Skollagen sedan 2002 (29 kap 9 §)



Målgrupp: KAA gäller för ungdomar folkbokförda i kommunen som
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning










Många begrepp
När ingår en ung i KAA?
Syfte
Ansvaret
Mål
Vad gör vi?
Plan för KAA
KAA vägledare & status

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Utökad ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.77.619

§ 34
Modell för kontaktpolitiker i arbetsmarknadsnämnden
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg föredrar ärendet.
För att i den vardagliga verksamheten i arbetsmarknadsförvaltningen
arbeta med dialog mellan tjänstemän, förvaltningens brukare och
förtroendevalda politiker i arbetsmarknadsnämnden, önskar
förvaltningen arbeta efter en modell för kontaktpolitiker.
Förvaltningen vill arbeta med kontaktpolitiker för att förtroendevalda
politiker ska få möjlighet till verksamhetsnära insyn i, delaktighet i och
kunskap om verksamheten i arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarkandsnämnden besluta
att anta upprättad modell för kontaktpolitiker.
Yrkande
Gustav Nilsson (M) yrkar att kontaktpolitikerna under år 2015 får
möjlighet att göra två heldagars kontaktpolitikerbesök med ersättning
för förlorad arbetsinkomst samt därefter, under kommande år, två
halvdagars kontaktpolitikerbesök med rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Gustav Nilssons (M)
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på
Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad

6

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 34 forts
Modell för kontaktpolitiker i arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att anta upprättad modell för kontaktpolitiker, samt
2. att kontaktpolitikerna under år 2015 får möjlighet att göra två
heldagars kontaktpolitikerbesök med ersättning för förlorad
arbetsinkomst samt därefter, under kommande år, två halvdagars
kontaktpolitikerbesök med rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

7

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Utökad ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.42.041

§ 35
Handlingsplaner utifrån givna direktiv, Verksamhetsplan för
arbetsmarknadsnämnden 2015
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Grunden till handlingsplanerna är de direktiv som arbetsmarknadsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Handlingsplanernas
giltighetstider är i första hand satta till årsskiftet 2015/2016, då de följs
upp i samband med satta mål i verksamhetsplanen för
arbetsmarknadsnämnden.
Beroende på direktivets omfattning och beroende på hur aktiviteterna i
handlingsplanerna verkställts, kan handlingsplanerna för vissa direktiv
även efter verksamhetsåret 2015 komma att fortlöpa.
I den övergripande strukturen, satt för mål och direktiv av
kommunstyrelsen, framgår vilka av direktiven som berör andra
förvaltningar. Även i handlingsplanerna anges tilltänkta
samarbetspartners kring direktivet.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att fastställa upprättade handlingsplaner för direktiv enligt upprättade
skrivelser.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

8

Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunrevisionen
Utökad ledningsgrupp AMF
Akten

AMN.2015.4.002

§ 36
Ändring i arbetsmarknadsnämndens delegationsreglemente
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Övergripande ärenden, lönesättning och upphandling
Enligt tidigare beslut i Karlskrona kommun ska vissa ärenden i
nämndernas delegationsreglementen vara likalydande. Då det skett
förändringar i ett par sådana ärenden efter att arbetsmarknadsnämnden
beslutade om sitt delegationsreglemente, ska samma korrigering göras
här.
Aktuella ärenden:
 Lönesättning ska beslutas av närmaste chef som är den som
anställer, men samråd ska ske med HR-specialist alt.
förhandlingschef när lönen går utanför normal ram. Punkt 2.7.


Upphandling och antagande av anbud är att betrakta som
verkställighet i de fall investeringstillstånd meddelats. Punkt 3.1.

Vuxenutbildningen
Rektor beslutar enligt 2 kap 10 § skollagen om sin enhets inre
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de
beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i
skollagen eller andra författningar.
Rektorn får uppdra (delegera) åt en anställd eller en uppdragstagare vid
skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som handlar om den inre
organisationen. Vidare får rektor delegera beslutanderätt som enligt
bestämmelse i skolförfattningarna tillkommer rektor, om det inte i den
särskilda bestämmelsen anges att rektor inte får överlåta sin
beslutanderätt.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 36 forts
Ändring i arbetsmarknadsnämndens delegationsreglemente
Rektor kan vidare erhålla beslutanderätt genom nämndens beslut om
delegationsordning.
Rektorn får inte delegera sådant som hon eller han själv har fått på
delegation från nämnden med stöd av kommunallagen. Beslutanderätt
enligt nämndens fastställda delegationsordning kan således rektor inte
vidaredelegera.
Aktuellt ärende:
Vuxenutbildningen har idag en organisation med rektor och två
biträdande rektorer. Det finns ett uttalat behov av att biträdande rektor
kan ta beslut inom sina ansvarsområden i de ärenden som idag är
delegerade från nämnden till rektor.
 Förvaltningen föreslår mot den bakgrunden att biträdande rektor
beslutas vara delegat (utöver rektor) i punkterna
4.1 – 4.7, 5.1 – 5.5 och 6.1 – 6.4 i arbetsmarknadsnämndens
delegationsreglemente.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
1. att i delegationsreglementet ändra till ny formulering i enlighet med
upprättat förslag under punkterna 2.7 och 3.1, samt
2. att i delegationsreglementet lägga till biträdande rektor som delegat i
ärenden under punkterna 4.1 – 4.7, 5.1 – 5.5 och 6.1 – 6.4

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 37
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 13 maj 2015

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 38
Meddelanden
Socialnämndens beslut den 20 april 2015
1. § 77 Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb”
riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd
AMN.2015.76.754
Kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2015
2. § 68 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
AMN.2015.79.004
3. § 74 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
AMN.2015.82.004
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 3
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 39
Övrigt
Förvaltningschefens nyhetsbrev
Emina Cejvan (M) framför ett tack till förvaltningschefen Maria Persson
för hennes informativa nyhetsbrev som kontinuerligt utgår till nämnd
och förvaltning.
Förvaltningschef Maria Persson informerar att hon utöver nyhetsbrevet
har en blogg på intranätet där hon lägger ut aktuell information.
---Nämndsammanträdet på Bubbetorp
Karin Månsson (FP) tackar för en trevlig och välplanerad dag på
Bubbetorp.
Arbetsmarknadschef Doris Larsson välkomnar nämnden att lägga fler
av sina sammanträden på Bubbetorp.
__________
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S)
Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Johan Eriksson (V)
Bengt Jönsson (KD)
Rolf Svensson (FP)
Emina Cejvan (M)
Helene Gustafsson (S)
Birger Wernersson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Amat Jeng (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 maj 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ingmarie Söderblom (MP)
Förvaltningschef Maria Persson
Controller Christian Bjerström
Arbetsmarknadschef Doris Larsson
Rektor Mikael Thornéus
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg
HR-specialist Andreas Carlberg

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 22 juni 2015
§ 40

Beredskapsplan för arbetsmarknadsförvaltningen

§ 41

Lokalärende vuxenutbildningen

§ 42

Information om upphandling KomUt

§ 43

Redogörelse för studiebesök i Trelleborg - Trelleborgsmodellen

§ 44

Månadsuppföljning arbetsmarknadsnämnden per maj 2015

§ 45

Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”

§ 46

Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet
att få sommarjobb

§ 47

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 48

Meddelanden

§ 49

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokal Freden, kommunhuset Ruthensparre
Måndag den 22 juni 2015 kl. 13.00 – 15.15
Beslutande

Ordförande

Jan-Anders Lindfors (S)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD) §§ 42-49 kl. 13.3515.15
Fredrik Karlsson (C)
Bengt Jönsson (KD)

Tjänstgörande
Ersättare

Övriga

Rolf Svensson (FP)
Yjvesa Mujaj (M)
Birger Wernersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Susanne Cederholm (SD) §§ 43-49 kl. 13.5015.15

Närvarande ersättare

Amat Jeng (S)
Cecilia Runesson (C) §§ 41- 49 kl. 13.1515.15

Tjänstemän Förvaltningschef
Arbetsmarknadschef
Rektor
Controller

Maria Persson
Doris Larsson
Mikael Thornéus
Malin Frej

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Utses att justera

Iren Bahtijaragic (S)

Justerade paragrafer

§§ 40 – 49

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Iren Bahtijaragic

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad

juni 2015

Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

AMN.2015.88.010

§ 40
Beredskapsplan för arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningschef Maria Persson redogör för
arbetsmarknadsförvaltningens beredskapsplan.
Information lämnas om följande:







Bakgrund/ anledning till beredskapsplan,
Prioriteringar,
Praktiskt om planen,
Planens upplägg,
Viktiga bilagor samt
Verktyg.

Gustaf Nilsson (M) föreslår att planen kompletteras med ett
förtydligande av politikers roll i beredskapsorganisationen.
Helene Gustafsson (S) föreslår att planen kompletteras med hur man
ska agera vid hot mot politiker.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen att se över och om möjligt
förtydliga beredskapsplanen avseende den politiska organisationens
roll i beredskapsorganisationen.
2. att uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen att se över hur hot mot
politiker ska hanteras.
3. att ta informationens till dagens protokoll.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Controller arbetsmarknadsförvaltningen
Akten

AMN 2015.91.609

§ 41
Lokalärende vuxenutbildningen
Rektor Mikael Thornéus informerar om att lokalerna för
vuxenutbildningen är för trånga och om vilka åtgärder förvaltningen tagit
för att lösa problemet.
Information lämnas om följande:







Bakgrund,
Nuläge,
Befarade framtida lokalbrister,
Åtgärder,
Möjliga lokalytor samt
Behov.

Arbetsmarkandsnämnden beslutar
1. att uppdra åt arbetsmarkandsförvaltningen att skriva fram ett ärende
om förvärv av lokaler samt finansiering inför beslut på
arbetsmarknadsnämndens septembersammanträde.
2. att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN 2015.90.050

§ 42
Information om upphandling KomUt
Arbetsmarknadschef Doris Larsson informerar om beredskapsprojektet
KomUt.
Information lämnas om följande:







Beredskapsprojektet,
Förstudie som ett Finsamprojekt,
Uppdraget i steg 2,
Modellen,
Anställningen samt
Hur går vi vidare?

Arbetsmarkandsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN.2015. 97.106

§ 43
Redogörelse för studiebesök i Trelleborg - Trelleborgsmodellen
Ledamot Christopher Larsson (SD) redogör för studiebesök angående den så
kallade Trelleborgsmodellen i Trelleborg.
Information lämnas om följande:












Trelleborgs kommuns organisation,
Arbetslöshet april 2015,
Avtal med företag,
Nämnden specialbyggs för att jobba med jobb, inte bidrag.
Strategiska vägval- två olika synsätt,
Arbetsmarknadsenheten Trelleborg- organisation,
Trelleborgs syn för att nå framgång,
Det här står Trelleborg för…,
Arbetsplats först/ Arbetsmetod,
Avslutade till arbete 2014 samt
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kunskapsnämnden
Kommunrevisionen
Ledningsgrupp AMF
Akten

AMN 2015.72.042

§ 44
Månadsuppföljning arbetsmarknadsnämnden per maj 2015
Controller Malin Frej föredrar ärendet.
Arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett utfall om 41,5 mnkr när
året är slut. Avvikelsen om 3,2 mnkr mot budget godkändes i samband
med uppföljningen per den 31 mars 2015 av Kommunstyrelsen.
Avvikelsen beror dels på ökade kostnader för nämnden och dels
minskade statsbidrag till vuxenutbildningen. Uppstartskostnader i
samband med ny nämnd och arvoden som har betalts ut har visat sig
bli högre än beräknat.
Statsbidragen till vuxenutbildningen har successivt minskat under några
år. För att vuxenutbildningen ska kunna hålla samma ambitionsnivå
som tidigare, kommer verksamhetet att visa en negativ avvikelse om ca
3 mnkr vid årets slut.
Arbetsmarknadsavdelningen följer den ekonomiska planen för året, och
kommer att balansera nettoutfallet mot budget. Inom arbetsmarknadsavdelningen pågår EU-projekt i samarbete med övriga
Blekingekommuner och Landsting. En förstudie har lämnats in för
ytterligare EU-projekt.
I samband med växling av driftbudget gjordes ingen justering av anslag
till investeringar. Förvaltningen är i behov av årlig investering till
verksamheten. Det årliga anslaget bör uppgå till 160 tkr där 60 tkr
föreslås justeras från Kunskapsförvaltningen och 100 tkr från
Kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att godkänna upprättad månadsuppföljning per mars 2015,
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 44 forts
Månadsuppföljning arbetsmarknadsnämnden per maj 2015
2. att föreslå kommunstyrelsen att 100 tkr skall överföras från
kommunstyrelsens investeringsutrymme till
arbetsmarknadsnämnden, samt
3. att föreslå kunskapsnämnden att 60 tkr skall överföras från
kunskapsnämndens investeringsutrymme till
arbetsmarknadsnämnden.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten
KS.2012.187.030

§ 45
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
Arbetsmarknadschef Doris Larsson föredrar ärendet.
Christina Mattisson (S) har lämnat en motion med förslag om att
kommunstyrelsen skall få i uppdrag att starta ett ”Komhall”, en
verksamhet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som
skall vara en arbetsplats där arbetet ska ha betydelse och mening.
Enligt förslaget ska Komhall utvecklas och drivas i nära samarbete
mellan Karlskrona kommun, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
I Sverige finns idag en utbredd verksamhet med ca 250 kontor som
heter Samhall. Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift
är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning,
riktiga arbeten som skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor
i konkurrens med andra. Samhall arbetar i nära samverkan med
arbetsförmedlingen och anställer personer som sedan får utbildning och
stöd till att hitta jobb på öppna arbetsmarknaden. Det pågår
diskussioner i ett flertal kommuner kring att starta en kommunal
motsvarighet som då skulle kunna kallas Komhall, där syftet är
detsamma som för Samhall men med den skillnaden att det är en
kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps Gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med
legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte
ser det som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva
ett företag med den inriktningen.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 45 forts
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans en rad
aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade
företag som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett
sätt att arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar
utveckling. Där arbetar man med affärsmässiga lösningar på
samhällsproblem, ofta tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart
som hjälper långtidsarbetslösa till en fast anställning och där
dotterbolaget Telge Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora
svenska företag, hyr ut ungdomar och ger dem den första viktiga raden
i cv:t. Telge Peab bygger bostäder och anställer byggarbetare som stått
utanför arbetsmarknaden en längre tid, samt erbjuder flyktingar och
nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag
i olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där
långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att
utföra olika uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men
kan vara allt från återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom
kommunerna. Det är vanligt med verksamheter som har kommuner,
föreningar och privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast
självfinansierande vilket innebär att all vinst går till att anställa
ytterligare personer. Här finns en gråzon kring vad som är lämpligt med
koppling att kommunen bedriver verksamheter i konkurens med den
privata näringen. Verksamheterna har startat efter att kommunen gjort
en förfrågan till det privata näringslivet och därigenom fått tillstånd att
bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter ca 150 personer. Här
finns de som har praktik, språkträning och liknande men också
arbetsplatser för personer i en s.k. BEA-anställning. En anställningsform som innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
De flesta av dessa anställningar varar under en period av ett år och
under den tiden får de hjälp att komma ut på ordinarie arbetsmarknad.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 45 forts
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun. Det kan vara utomhusskötsel,
byggverksamhet, sömnad, snickeri, transport, bokbinderi, kök, café,
djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och meningsfulla arbeten med riktiga
kunder och som ger betydelse och mening. Här finns också möjlighet till
mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På gården finns också s.k.
rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för personer av vilka man
inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det skapas olika
projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har idag ca 35 personer i olika
anställningar som sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Därutöver
finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojekt Integration där det
anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. AMA har också genom ett
Finsamprojekt genomfört en förstudie kring etableringen av en ny aktör
på arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att
få arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen
fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden
är kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en
genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 11 juni 2015 beslutat att avvakta med beslut till arbetsmarknadsnämndens sammanträde.
Yrkande
Angela Sandström (S) yrkar återremiss av ärendet för att få en
kompletterade redogörelse för hur bakgrunden för de personer som
finns inom arbetsmarknadsenheten ser ut, avseende utbildning, typ av
ersättning, eventuella funktionsnedsättningar och arbetslöshetens
längd.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 45 forts
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Angela Sandströms
återremissyrkande mot förvaltningens förslag och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Angela Sandströms yrkande.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för vidare beredning.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

KS.2014.395.033

§ 46
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Arbetsmarknadschef Doris Larsson föredrar ärendet.
Clara Johnsen och Tilda Rubin Berthilsson har inkommit med ett
medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att få sommarjobb
och om att utöka webbsidan Ung i Karlskrona.
Sommarjobb är precis som anges i medborgarförslaget mycket viktigt
för att unga skall få erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden. Det
är också viktigt att Karlskrona kommun som arbetsgivare får en
möjlighet att attrahera kommande medarbetare i kommunen.
nom Karlskrona arrangeras s.k. feriejobb som ligger utöver det ordinarie
behovet av sommarvikarier. Feriejobb innebär att unga får en tre
veckors ferieanställning i Karlskrona kommun eller dess bolag, och
enligt nuvarande system lottas dessa platser ut mellan de som fyller
17 respektive 18 år innevarande år. Ungdomar har fått anmäla sitt
intresse på Karlskrona kommuns hemsida och har sedan delats in
mellan killar och tjejer. Därefter har utlottning skett utan hänsyn till om
de haft feriejobb tidigare i kommunen, hälften av platserna till respektive
tjejer och killar. Antalet platser har varit ca 300.
I varje årskull bland gymnasieelever finns det ca 650 unga, vilket ger ett
behov av 1 950 platser om alla årskullar på gymnasiet skulle erbjudas
en plats. Genom tidigare års erfarenheter brukar antalet ansökningar
hamna på 200-300 per årskull, vilket är ca hälften av hela gruppen.
Många ungdomar hittar sommarjobb genom egna kanaler och har inte
behov av kommunala feriejobb.
Arbetsmarknadsförvaltningen på Karlskrona kommun arbetar på olika
förslag för att förbättra de insatser som görs och för att skapa en mer
rättvis modell. Det pågår diskussioner om att endast exempelvis
erbjuda alla 17-åringar plats så att alla får en garanti om feriejobb.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad

14

Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 46 forts
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
En annan fråga som också lyfts är att kanske ungdomarna skall få söka
platser genom att göra en riktig ansökan och få jobbet genom intervjuer,
med andra ord göra ansökningsförfarandet mer likt verkligheten på
arbetsmarknaden.
Att få upp volymen av platser är prioriterat, men det som är avgörande
är hur kommunen kan möta behoven genom att skapa meningsfulla
feriejobb med kvalitet.
På sidan Ung i Karlskrona uppdateras länken vid tidpunkt för aktuella
ferieanställningar. Däremot är det fortfarande så att det är
Arbetsförmedlingen som förmedlar lediga jobb, inte kommun förutom
det som är beskrivet ovan.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 11 juni 2015 beslutat att avvakta med beslut till arbetsmarknadsnämndens sammanträde.
Yrkande
Helene Gustafsson (S) yrkar att ärendet återemitteras för att utröna
möjligheterna att förverkliga förslaget om en virtuell mötesplats/ forum
för att ungdomar och arbetsgivare (såväl primär- och
landstingskommunala, statliga och privata näringsidkare) kan hitta
varandra.
Gustav Nilsson (M) biträder Helene Gustafssons återremissyrkade.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Helene Gustafssons
återremissyrkande mot förvaltningens förslag och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt Helene Gustafssons yrkande.
forts
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 46 forts
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Arbetsmarknadsnämnden beslutar således
att återemittera ärendet för vidare beredning.
__________
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22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 47
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 11 juni 2015

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

17

Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 48
Meddelanden
Inga meddelanden.
__________
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Sammanträdesdatum

22 juni 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsenheten

§ 49
Övrigt
Birger Wernersson (S) begär en förteckning över vilka olika projekt som
pågår inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.
Ordförande Jan- Anders Lindfors (S) hälsar alla, ledamöter och
tjänstemän en trevlig sommar.
Birger Wernersson (S) önskar ordförnaden med familj en skön sommar.
__________
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Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 17 september 2015
§ 50

Arbetsmarknadsnämnden delårsbokslut per den 31 augusti 2015

§ 51

Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen –
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun

§ 52

Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade företag

§ 53

Vision för arbetsmarknadsnämnden

§ 54

Förhyrning av nya lokaler till vuxenutbildningen

§ 55

Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”

§ 56

Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet
att få sommarjobb

§ 57

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 58

Meddelanden

§ 59

Övrigt
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Sign
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Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
torsdag den 17 september 2015 kl. 13.00 – 15.30
Beslutande

Övriga

Ordförande
2:e v ordf.

Jan-Anders Lindfors (S)
Patrik Stjernlöf (M)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Johan Eriksson (V)
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Helene Gustafsson (S)
Rolf Svensson (FP)

Närvarande ersättare

Birger Wernersson (S) §§ 50-52
kl. 13.00-14.25
Hind Abdul Wahab (S) del av § 50 - § 59
kl. 13.12- 15.30
Emina Cejvan (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg
Controller
Rektor
HR-specialist
Vägledare

Maria Persson
Anna Holmberg
Malin Frej
Mikael Thornéus
Andreas Carlberg
Sayed Hussani

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Gustav Nilsson (M)

Justerade paragrafer

§§ 50 – 59
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Sign

Blad

2

Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Gustav Nilsson

Protokolljusteringen av § 51 har anslagits på kommunens anslagstavla
den 17 september 2015 intygar

_______________________________

Protokolljusteringen av § 50, samt §§ 52 – 59 har anslagits på kommunens anslagstavla
den
september 2015 intygar

_______________________________
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Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgrupp arbetsmarknadsförvaltningen
Akten

AMN.2015/324.1.4.1

§ 50
Arbetsmarknadsnämnden delårsbokslut per den 31 augusti 2015
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg, controller Malin Frej och
HR-specialist Andreas Carlberg föredrar ärendet.
Ekonomisk ram uppgår till 38,7 mnkr för året och utfallet vid årets slut är
beräknat till 40,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om -1,8 mnkr.
Avvikelsen har dock minskat i förhållande till förra uppföljningstillfället.
Kommunstyrelsen godkände tidigare i år en negativ avvikelse om
-3,2 mnkr vid årets slut.
Justering av prognos beror på tidigare osäkerhet kring vuxenutbildningen och dess intäkter/bidrag. Framförallt har andel studerande
på SFI som tillhör etableringsformen ökat från 20 % till 40 %
vilket innebär ökade intäkter.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att godkänna upprättad månadsuppföljning per augusti 2015, samt
2. att överlämna densamma till kommunstyrelse och revision.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

AMN.2015/306.4.2.2

§ 51
Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen –
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att underlätta kommande
beslut om investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut
för att samordna kommunens fysiska utveckling och befolkningstillväxt.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
riktlinjer, som nu lämnats på remiss, för att ge möjlighet till nämnderna
att lämna sina synpunkter på förslaget. Remisstiden är förlängd och
gäller fram till den 18 september 2015.
Kommunen har planmonopol och kan genom sin planering ge
marknaden nödvändiga förutsättningar och ramar, som den behöver för
att fungera på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att kommunens
planeringsprocess och ställningstaganden blir synliga och tydliga.
För att den kommunala planeringsprocessen skall vara hållbar över tid,
är det viktigt att ett strukturerat och metodiskt arbetssätt tillämpas. Detta
kan lämpligen uppnås genom en samordnad planering av de olika
nämndernas behov av lokaler i kommunens olika delar, när
bostadsutbyggnad planeras och nya förutsättningar växer fram.
Förslag till yttrande
Kommunen har det samlade ansvaret för arbetet med översiktsplaner
och detaljplaner. Genom detta arbete styr kommunen användningen av
mark och kan bestämma när, var och hur utbyggnad skall ske och hur
bebyggelsen skall utformas.
forts
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17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 51 forts
Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen –
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
För att nå en långsiktigt hållbar och effektiv samhällsplanering krävs en
övergripande och samordnad kommunal lokalresursplanering, för att
tillgodose behoven av bostadsutbyggnad och olika verksamhetslokaler,
som krävs för den kommunala servicen.
Karlskrona kommun har tidigare beslutat, och under våren 2015 arbetat
med, att ta fram en arbetsmodell för en övergripande, aktiv och
strategisk lokalresursplanering, för att nå en ökad effektivitet för
kommunens totala lokalförsörjning och markanvändning.
Lokalresursplanen, som då kan komma att innefatta både olika typer av
boendeformer och verksamhetslokaler som den kommunala
verksamheten kräver, bör blicka fem till tio år framåt i tiden.
Genom att ta med och samordna flera olika delar i processen, när en
utbyggnad av ett område planeras, kan samtliga utvecklingsområden i
Vision Karlskrona 2030 prioriteras och bemötas. Därmed kan en effektiv
och optimal nyttjandegrad skapas för varje område, där alla delar av
den kommunala servicen finns med och kommunens utvecklingsområden, såsom Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer,
Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona samt Näringslivets
Karlskrona vägas in.
Lokalresursplanen, som baseras på kommunens beräkningar för tillväxt
och demografi, blir också ett viktigt instrument för det kommunala
budgetarbetet, där kommande behov av bostäder, förskolor och
grundskolor m.fl. lokalbehov redovisas och kostnadsberäknas i god tid,
för att vara i fas med utvecklingen. Det totala kommunala
investeringsbehovet för bostäder och verksamhetslokaler blir därmed
lättare att överblicka, planera och realisera. Samtidigt minskar risken att
någon viktig del i planeringsarbetet utifrån målsättningarna tappas bort
eller prioriteras ner.
Karlskrona kommuns bostadsförsörjningsprogram bör ingå i
Lokalresursplanen, där även de olika nämndernas behov av olika
verksamhetslokaler redovisas och vägs samman i planeringen. Detta
forts
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Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 51 forts
Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen –
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
kan förslagsvis förtydligas i remissförslaget genom att på sidan 22,
under rubriken God planeringsberedskap, beskriva den strategiska
lokalplaneringsprocess som kommer att gälla i Karlskrona kommun
under den kommande mandatperioden.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att anta yttrandet över ”Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun” och översända
det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att anta yttrandet över ”Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun” och översända
det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

AMN.2015/325.3.6.2

§ 52
Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade sociala företag
Förvaltningschef Maria Persson och vägledare Sayed Hussani föredrar
ärendet. I samband med att den nybildade arbetsmarknadsnämnden
startade i januari 2015 beslutade kommunstyrelsen i mars 2015 att
ansvaret för arbetet med socialt företagande skall överflyttas i sin helhet
till arbetsmarknadsförvaltningen.
Förslag till ”Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade sociala
företag” är utarbetad i syfte att tydliggöra kommunens stöd i samband
med utveckling och etablering av ett arbetsintegrerat socialt företag.
Planen tar sin utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade
policyn för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag.
Planen för utveckling och stöd till arbetsintegrerade sociala företag ska
vara ett av nämndens verktyg i uppdraget att skapa möjligheter till egen
försörjning för individer som av olika skäl står långt från den reguljära
arbetsmarknaden.
Handlingsplanen definierar det sociala företaget och beskriver det
sociala företagandet i förhållande till kommunen samt redovisar förslag
till en stödmodell:



Organisation
Resurser arbetsmarknadsnämnden (personal, stöd till uppstart,
upphandling)
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 52 forts
Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade sociala företag

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 september 2015
§ 28 för egen del beslutat
att förvaltningen får i uppdrag att inhämta eventuella synpunkter
angående ”Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade sociala
företag”.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
1. att anta upprättad Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade
sociala företag,
2. att under år 2015 avsätta 200 000 kr för utveckling och stöd till
arbetsintegrerade sociala företag.
Efter sammanträdet med arbetsutskottet överlämnar handläggaren en
ny tjänsteskrivelse daterad 2015-09-07 som innehåller totalt 3 attsatser:
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att anta upprättad Plan för utveckling och stöd till arbetsintegrerade
sociala företag,
2. att ge förvaltningen i uppdrag att implementera planen gentemot
berörda parter, samt
3. att under år 2015 avsätta 200 000 kr för utveckling och stöd till
arbetsintegrerade sociala företag.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Utökad ledningsgrupp arbetsmarknadsförvaltningen
Akten

AMN.2015/326.1.5.1

§ 53
Vision för arbetsmarknadsnämnden
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg föredrar ärendet.
Under våren 2015 arbetade arbetsmarknadsnämndens (AMN)
ledamöter vid två tillfällen med att ta fram ett förslag till en för nämnden
gemensam vision.
Förslaget till vision för AMN skulle ha en förankring i Karlskrona
kommuns övergripande vision för 2030 vilken lyder: ”Med sitt unika läge
är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och
de bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom
samarbete skapar vi en framtid som håller.”
Förslaget till vision för AMN skulle också tydligt ”andas” nämndens
uppdrag; att driva, samordna och utveckla arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsfrågor. Utifrån detta arbetade ledamöterna fram ett
antal förslag till vision som lämnades över till förvaltningsnivå så att ett
av förslagen kunde väljas ut.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 3 september 2015 beslutat föreslå nämnden att visionen för AMN
ska heta:
”Ett Karlskrona med utbildning och arbete för alla”.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att visionen för arbetsmarknadsnämnden ska heta:
”Ett Karlskrona med utbildning och arbete för alla”.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Fastighetsavdelningen drift- och serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

AMN.2015/327.4.5.4

§ 54
Förhyrning av nya lokaler till vuxenutbildningen
Rektor Mikael Thornéus föredrar ärendet.
Vuxenutbildningen har de senaste åren ökat elevvolymerna kraftigt. Det
är i första hand utbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande
vuxenutbildning och vård- och omsorgsutbildningen som ökat antal
elever. Antalet elever inom sfi har på två år ökat från ca 250 till
350 elever med en kö i nuläget på ca 100 elever. Detta har Skolinspektionen uppmärksammat i sin tillsyn år 2015.
I nuläget utnyttjas samtliga lokaler på vuxenutbildningen dagtid och det
förekommer även kvällsundervisning. Skolan kan inte längre erbjuda
samtliga individer med rätt till bl.a. sfi-utbildning inom lagstadgad tid. En
förutsättning för att kunna hantera skolinspektionens föreläggande kring
denna brist är, förutom fler lärare, även att vuxenutbildningen får
tillgång till fler salar för undervisning.
Mot den bakgrunden fick kommunens fastighetsavdelning under våren
2015 uppdraget att ta fram förslag till kompetterande lokaler. Behovet
bedöms som långsiktigt.
Fastighetsavdelningen har konstaterat att det inte finns lämpliga
kommunala lokaler utan att en extern förhyrning måste ske. De lokaler
som Sydöstran lämnat på Landbrogatan 17 (kvarter Dahlberg 38) har
redan bygglov för skolverksamhet och är det bästa alternativet. Syftet är
att enbart se tillkommande ytor som filiallokaler utan permanent
verksamhet. Detta sparar kostnader för fast bemanning i form av
bl. a. skolledning och administration.
Förslag till hyresavtal har tagits fram mellan Samfast (fastighetsägaren)
och kommunens fastighetsavdelning. Den sammanlagda ytan är
560 kvm med en hyreskostnad för arbetsmarknadsförvaltningen på ca
950 tkr/år. Nödvändiga ombyggnationer beräknas vara klara i mitten av
oktober varför hyran för resterande månader år 2015 blir ca 200 tkr.
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 54 forts
Förhyrning av nya lokaler till vuxenutbildningen
Till detta kommer städkostnad på 75-100 tkr/år och engångskostnader
för IT (trådlöst nätverk), lås, möbler, utrustning och läromedel mm.
Hyreskostnaden för år 2015 och engångskostnader för igångsättandet
kan vuxenutbildningen finansiera med egna medel, dels med
investeringsmedel och dels med ökade intäkter för sfi. Dock behöver
förvaltningens centrala investeringsmedel också nyttjas.
Helårseffekten av hyreskostnaden år 2016 kan delfinansieras inom
vuxenutbildningens ram. Volymökningen inom sfi genererar intäkter för
de som tillhör etableringsreformen. Årskostnaden för tillkommande hyra
och städ blir ca 1 050 tkr varav ca 300 tkr kan finansieras genom dessa
intäkter till sfi. Nya utbildningsformer som utbildningskontrakt kan också
ge ett mindre täckningsbidrag till nya lokaler. För att undvika
neddragningar i de verksamheter som inte är obligatoriska behöver
vuxenutbildningens ram från och med år 2016 utökas med 700 tkr.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
1. att godkänna hyresavtalet i kvarter Dahlberg 38 för
vuxenutbildningens utökade lokalbehov,
2. att vuxenutbildningen kan disponera förvaltningens investeringsram
för kompletterande inköp av utrustning och inventarier, samt
3. att helårseffekten av förhyrningen behandlas i samband med
internbudgetarbetet för år 2016.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 3 september 2015 beslutat att avvakta med beslut till
arbetsmarknadsnämndens sammanträde.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar på en fjärde attsats, att hos
kommunfullmäktige hemställa om 700 000 kr för år 2016 med anledning
av utökade hyreskostnader.
Ordförande Jan-Anders Lindfors(S) yrkar avslag på Patrik Stjernlöfs (M)
tilläggsyrkande.
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 54 forts
Förhyrning av nya lokaler till vuxenutbildningen
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors(S) ställer proposition på förvaltningens
förslag och finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordförande Jan-Anders Lindfors (S) proposition på
Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och
finner att arbetsmarknadsnämnden beslutar avslå Patrik Stjernlöfs (M)
tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Den som vill bifalla Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande röstar Ja, den
som vill avslå förslaget röstar Nej.
Följande röstar ja: Patrik Stjernlöf (M), Gustav Nilsson (M),
Christopher Larsson (SD), Martin Henriksson (SD), Johan Eriksson (V)
och Bengt Jönsson (KD).
Följande röstar nej: Angela Sandström (S), Stefan Andersson (S),
Iren Bahtijaragic (S), Fredrik Karlsson (C), Helene Gustafsson (S),
Rolf Svensson (FP) och Jan-Anders Lindfors (S).
Arbetsmarknadsnämnden beslutar med 7 nej-röster mot 6 ja-röster att
avslå Patrik Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Reservationer
Patrik Stjernlöf (M), Gustav Nilsson (M), Christopher Larsson (SD),
Martin Henriksson (SD), Johan Eriksson (V) och Bengt Jönsson (KD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att godkänna hyresavtalet i kvarter Dahlberg 38 för
vuxenutbildningens utökade lokalbehov,
2. att vuxenutbildningen kan disponera förvaltningens investeringsram
för kompletterande inköp av utrustning och inventarier, samt
3. att helårseffekten av förhyrningen behandlas i samband med
internbudgetarbetet för år 2016.
Sign

Sign

Sign

Blad

13

Sammanträdesdatum

17 september 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

AMN.2015/332.1.2.6

§ 55
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Christina Mattisson (S) har lämnat en motion med förslag om att
kommunstyrelsen skall få i uppdrag att starta ett ”Komhall”, en
verksamhet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som
skall vara en arbetsplats där arbetet ska ha betydelse och mening.
Enligt förslaget ska Komhall utvecklas och drivas i nära samarbete
mellan Karlskrona kommun, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
I Sverige finns idag en utbredd verksamhet med ca 250 kontor som
heter Samhall. Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift
är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning,
riktiga arbeten som skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor
i konkurrens med andra. Samhall arbetar i nära samverkan med
arbetsförmedlingen och anställer personer som sedan får utbildning och
stöd till att hitta jobb på öppna arbetsmarknaden. Det pågår
diskussioner i ett flertal kommuner kring att starta en kommunal
motsvarighet som då skulle kunna kallas Komhall, där syftet är
detsamma som för Samhall men med den skillnaden att det är en
kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps Gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun. I Olofström har man en verkstad som till
största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då
näringen i kommunen inte ser det som konkurrerande verksamhet, då
ingen har varit villig att driva ett företag med den inriktningen. I Malmö
utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som skall
vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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§ 55 forts
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt
bolag. Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade
företag som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett
sätt att arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar
utveckling. Där arbetar man med affärsmässiga lösningar på
samhällsproblem, ofta tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart
som hjälper långtidsarbetslösa till en fast anställning och där
dotterbolaget Telge Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora
svenska företag, hyr ut ungdomar och ger dem den första viktiga raden
i cv:t. Telge Peab bygger bostäder och anställer byggarbetare som stått
utanför arbetsmarknaden en längre tid, samt erbjuder flyktingar och
nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag
i olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt
från återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierande vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare
personer. Här finns en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling
att kommunen bedriver verksamheter i konkurens med den privata
näringen. Verksamheterna har startat efter att kommunen gjort en
förfrågan till det privata näringslivet och därigenom fått tillstånd att
bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter ca mellan 100 och 150
personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer under
en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och liknande
(Fas 3, Af, Soc.) men också arbetsplatser för personer i en s.k. BEAanställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun. Det kan vara
utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri, transport,
bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
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§ 55 forts
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”
meningsfulla arbeten med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening. Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser,
kortkurser etc. På gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser,
sysselsättningsplatser för personer av vilka man inte kan kräva att
utföra riktiga arbeten, utan där det skapas olika projekt för att ge
meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har ca 100 personer i olika
anställningar som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning).
En anställningsform som innebär att personerna är i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar dessa anställningar vid
betald praktik. De flesta av dessa anställningar varar under en period av
ett år och under den tiden får de hjälp att komma ut på ordinarie
arbetsmarknad. Ca 25 av dessa finansieras av AMA i samverkan med
arbetsförmedlingen, därutöver finns Beredskapsprojektet och
Beredskapsprojekt Integration där det anställs 80 personer löpande och
som finansieras av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Under
sin anställningstid har de till och börja med sin placering på Bubbetorps
Gård och allt eftersom matchas de ut på kommunens olika
förvaltningar. AMA hanterar också kontakter och administration för alla
personer som har en anställning med medfinansiering via
Arbetsförmedlingen.
AMA har också genom ett Finsamprojekt genomfört en förstudie kring
etableringen av en ny aktör på arbetsmarknaden, med syfte att skapa
flera vägar för arbetslösa att få arbete. Förstudien fann att efterfrågan
finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer
långt ifrån arbetsmarknaden är kärnan. För att gå vidare och förverkliga
etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett
verkligt läge för att starta en ny verksamhet.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 3 september 2015 beslutat att avvakta med beslut till
arbetsmarknadsnämndens sammanträde.
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§ 55 forts
Svar på motion angående startande av ett ”Komhall”

Arbetsmarknadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

AMN.2015/333.1.2.2

§ 56
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Clara Johnsen och Tilda Rubin Berthilsson har inkommit med ett
medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att få sommarjobb
och om att utöka webbsidan Ung i Karlskrona.
Sommarjobb är precis som anges i medborgarförslaget mycket viktigt
för att unga skall få erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden. Det
är också viktigt att Karlskrona kommun som arbetsgivare får en
möjlighet att attrahera kommande medarbetare i kommunen. Inom
Karlskrona arrangeras s.k. feriejobb som ligger utöver det ordinarie
behovet av sommarvikarier. Feriejobb innebär att unga får en tre
veckors ferieanställning i Karlskrona kommun eller dess bolag och
enligt nuvarande system lottas dessa platser ut mellan de som fyller
17 respektive 18 år innevarande år.
Navigatorcentrum som är en del av kommunens arbetsmarknadsförvaltning arbetar på olika förslag för att förbättra de insatser som görs
och för att skapa en mer rättvis modell. Det pågår diskussioner om att
exempelvis endast erbjuda alla 17-åringar plats, så att alla får en
garanti om feriejobb. En annan fråga som också lyfts är att kanske
ungdomarna skall få söka platser genom att göra en riktig ansökan och
få jobbet genom intervjuer, med andra ord göra ansökningsförfarandet
mer likt verkligheten på arbetsmarknaden. Att få upp volymen av platser
är prioriterat men det som är avgörande är hur kommunen kan möta
behoven genom att skapa meningsfulla feriejobb med kvalitet. Vi tittar
också på alternativet att få igång en bra samverkan med föreningslivet
för att därigenom hitta givande sommarjobb.
Förutom kommunens platser erbjuder landstinget och många av
kommunens företag sommarjobb till unga. De flesta platser på
företagen annonseras inte ut på arbetsförmedlingens sida eller via
deras nya app. Rekrytering sker ofta genom kontakter och direkta
förfrågningar från unga som söker jobb.
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§ 56 forts
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
På sidan Ung i Karlskrona är det mycket riktigt så att länkhänvisningen
till Arbetsförmedlingen är felaktig vilket snarast ska åtgärdas.
Inom navigatorcentrum har vi arbetat tillsammans med en
referensgrupp av unga för att på bästa sätt möta de behov och
önskemål som finns. Vi kommer att ta till oss förslaget om att försöka
samla de som söker sommarjobbare på ett ställe, dels via uppdaterade
länkar till organisationer som redan har sina vägar uppbyggda
exempelvis Arbetsförmedlingen och dels via andra rekryteringsföretag.
Men också genom det nätverk som håller på att byggas upp genom
Navigatorcentrum för att få fler företag att annonsera ut sina lediga
sommarjobb.
Genom samverkan med Arbetsförmedlingen och
företagarorganisationer planerar vi för ett matchningsevent mellan
företag som söker förstärkning under sommaren och de ungdomar som
vill komma ut i arbete.
Navigatorcentrum ser gärna att referensgruppen lever vidare och
utvecklas genom att ständigt bjuda in nya unga vuxna som vill bidra.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 3 september 2015 beslutat att avvakta med beslut till
arbetsmarknadsnämndens sammanträde.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till medborgarförslaget, inom ramen för
Navigatorcentrums ordinarie arbetsområde.
Christopher Larsson (SD), Angela Sandström (S), Fredrik karlsson (C),
Rolf Svensson (FP) och Helen Gustafsson (S) yrkar bifall till
Patrik Stjernlöfs (M) ändringsyrkande.
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§ 56 forts
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors(S) ställer proposition på Patrik
Stjernlöfs (M) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget enligt
Patrik Stjernlöfs (M) ändringsyrkande.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget, inom ramen för Navigatorcentrums
ordinarie arbetsområde.
__________
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§ 57
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 3 september 2015
Beslut
2. Yttrande avseende detaljplan för Berggren 10 m.fl.
AMN.2015.96.214

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________
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§ 58
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 3 juni 2015
1. § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
AMN.2015.93.041
Kommunfullmäktiges beslut den 16 - 17 juni 2015
2. § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun
AMN.2015.106.041
Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 2
__________
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Akten

AMN.2015/367.2.2.3

§ 59
Övrigt
Inbjudan från revisionen
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) informerar att revisionen sänt ut en
inbjudan om att presentera sin verksamhet för kommunens nämnder
och styrelser. Förvaltningschef Maria Persson får i uppdrag att bjuda in
arbetsmarknadsnämndens revisorer till ett kommande
nämndsammanträde.
---Avsägelse
Patrik Stjernlöf (M) tillkännager att han kommer att avsäga sig sitt
uppdrag som 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden och att
han avser att lämna nämnden.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) tackar för informationen.
---Påminnelse om kontaktpolitikers två heldagars studiebesök i höst
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg påminner nämndens kontaktpolitiker
om att nyttja möjligheten till två heldagars studiebesök i
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i höst.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) påtalar att ledamöterna ska anmäla
detta innan besök.
__________
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Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 29 oktober 2015
§ 60

Arbetsförmedlingens organisation och uppdrag i ett Blekingeperspektiv

§ 61

Information om nya utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser
(utbildningskontrakt, trainee och extratjänster)

§ 62

Svar till Skolinspektionen

§ 63

Utredning ekonomiskt bistånd enligt direktiv budget 2016

§ 64

Projekt överflyttning av integrationsansvaret enligt direktiv budget 2016

§ 65

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

§ 66

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 67

Meddelanden

§ 68

Övrigt

§ 69

Fyllnadsval till arbetsutskottet
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
torsdag den 29 oktober 2015 kl. 13.10 – 15.50
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Jan-Anders Lindfors (S)
Karin Månsson (FP)
Gustav Nilsson (M)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Emina Cejvan (M)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C) kl. 13.10 – 14.42
§§ 60-61
Johan Eriksson (V) kl. 13.10 – 15.05
§§ 60-62

Ersättare

Helene Gustafsson (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Cecilia Runesson (C) kl. 14.42 – 15.50
§§ 62- 69
Mikael Auberg (MP) kl. 15.05 – 15.50
§§ 63-69

Närvarande ersättare

Birger Wernersson (S)
Amat Jeng (S)
Lindy Olofsson (M)
Julia Melander (M) kl. 13.10 – 15.28
§§ 60-64
Cecilia Runesson (C) kl. 13.10 – 14.42
§§ 60-61
Rolf Svensson (FP)
Mikael Auberg (MP) kl. 13.10 – 15.05
§§ 60-62

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg
Rektor
Controller

Maria Persson
Anna Holmberg
Mikael Thornéus
Anders Svensson

Övriga

David Fridlund

Chef AF Blekinge

Sekreterare
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Utses att justera

Martin Henriksson (SD)

Justerade paragrafer

§§ 60 – 69

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Martin Henriksson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________
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Akten

AMN.2015/1239.1.6.3

§ 60
Arbetsförmedlingens organisation och uppdrag i ett
Blekingeperspektiv
Chef för arbetsförmedlingen i Blekinge, David Fridlund, informerar om
Arbetsförmedlingens organisation och uppdrag i ett Blekingeperspektiv.









”Vi gör Sverige rikare genom att få människor och
företag att växa”
Målbild år 2021 – förändring av arbetssätt
Arbetsförmedlingens uppdrag: Hjälpa sökande och arbetsgivare
Verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt
Samverkan
Höstbudgeten – vad kan vi förvänta oss?
Nyanlända
Sysselsättningsfasen Karlskrona

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Akten

AMN.2015/1240.7.8.2

§ 61
Information om nya utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser
(utbildningskontrakt, trainee och extratjänster)
Förvaltningschef Maria Persson och chef för arbetsförmedlingen i
Blekinge, David Fridlund, informerar om nya utbildnings- och
arbetsmarknadsinsatser (utbildningskontrakt, trainee och extratjänster).

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Akten

AMN 2015/1168.2.8.2

§ 62
Svar till Skolinspektionen
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg informerar om förvaltningens svar till
Skolinspektionen efter föreläggande om påtalade brister för
vuxenutbildningen i Karlskrona.





Vidtagna åtgärder
Vårens tillsyn – översikt över konstaterade brister i verksamheterna
Åtgärder för att avhjälpa bristerna
Återrapportering till Skolinspektionen senast den 6 november 2015

Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) informerar att arbetsutskottet, med
anledning av den korta svarstiden, har beslutat att svaret till Skolinspektionen
blir ett ordförandebeslut.
Yrkande
Johan Eriksson (V) yrkar att förvaltningen ska kontrollera möjligheten att söka
uppskov med att inkomma med svar till Skolinspektionen, för att hinna fatta
ett nämndbeslut i ärendet.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på
Johan Erikssons (V) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Akten

AMN.2015/1238.3.6.2

§ 63
Utredning ekonomiskt bistånd enligt direktiv budget 2016
Förvaltningschef Maria Persson informerar om utredning som
Ernest & Young (EY) genomför utifrån direktiv i budget 2016 om
organisatorisk tillhörighet för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Akten

AMN.2015/1237.3.6.2

§ 64
Projekt överflyttning av integrationsansvaret enligt direktiv
budget 2016
Förvaltningschef Maria Persson informerar om planeringen av
överflyttning av integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden som
träder i kraft år 2016 enligt direktiv i budget 2016.
Lena Folkesson är anställd som projektledare för att genomföra
kartläggning och ge förslag till en sammanhållen organisation för
mottagandet av nyanlända inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Handläggare
Akten

AMN.2015/863.7.8.2

§ 65
Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg föredrar ärendet.
Regelverket för kommunens ansvar för unga medborgare 16-19 år, som
inte studerar på ett nationellt program på gymnasiet, förändrades fr.o.m.
årsskiftet och benämningen ändrades från kommunalt informationsansvar (KIA) till det kommunala aktivitetsansvaret (förkortat KAA).
Förändringen innebär en skärpning och ett förtydligande av
kommunens ansvar. Regelverket behålls i skollagen även om ansvaret
vilar på kommunen.
Det lagstadgade KAA-arbetet har som målsättning att alla ungdomar
ska fullfölja en nationell gymnasieutbildning (gymnasieexamen). Arbetet
handlar om att identifiera, registrera, kontakta och genomföra insatser
som leder till att den som är 16-19 år och som varken studerar eller
arbetar återgår i utbildning eller deltar i aktiviteter som på sikt leder till
utbildning.
En handlingsplan för KAA har tagits fram för att säkerställa att
kommunens ansvar, samverkan, beredskap och rutiner fullgörs enligt
gällande regelverk i Skollagen (2010:800, 29 kap 9 §).
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att anta upprättad handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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§ 66
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 15 oktober 2015

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________
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§ 67
Meddelanden
Socialnämndens beslut den 24 augusti 2015
1. § 132 Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning
av integrationsansvaret
AMN.2015.122.130
Socialnämndens beslut den 21 september 2015
2. § 144 Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
AMN.2015/967 3.6.2
3. § 145 Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration”, riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats av
etableringsuppdragen i Karlskrona kommun, omgång 3
AMN.2015/969 3.6.2
Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2015
4. § 148 Avsägelser av kommunala uppdrag
AMN.2015/981 1.2.5
5. § 149 Kommunala val
AMN.2015/983 1.1.1
6. § 161 Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
AMN.2015/1008 1.4.1

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 6
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

29 oktober 2015
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN.2015/367.2.2.3

§ 68
Övrigt
Inställda sammanträden i november
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) föreslår att arbetsutskottets och
nämndens sammanträde i november ställs in p.g.a. för få ärenden.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa in arbetsutskottets och
arbetsmarknadsnämndens sammanträden i november 2015.
---Julavslutning nämndsammanträdet den 17 december
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) föreslår att nämndens sista
sammanträde för året, den 17 december, avslutas med gemensam
planerad aktivitet tillsammans med förvaltningens tjänstemän.
Förvaltningschef Maria Persson får i uppdrag att skicka ut inbjudan.
---Första året som ny förvaltning
Karin Månsson (FP) frågar hur tjänstemännen upplever året som gått
som ny förvaltning.
Närvarande tjänstemän redogör var och en för hur de upplevt året som
gått och nuvarande situation. Sammanfattning: Spännande, roligt, ser
positivt på framtiden, men förvaltningen har en kanske allt för slimmad
organisation som ska räcka både till strategiskt arbete och de
administrativa uppgifter som läggs på alla förvaltningar oavsett storlek.
---Nya medarbetare
Förvaltningschef Maria Persson informerar om nya medarbetare:




Ny avdelningschef för arbetsmarknadsavdelningen,
Sara Drejstam, tillträder den 1 januari 2016
Vikarie ska tillsättas för HR-specialist Andreas Carlberg som
kommer att vara tjänstledig för annan tjänst i kommunen
Ny controller på arbetsmarknadsförvaltningen är
Anders Svensson
forts

Sign

Sign

Sign

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

29 oktober 2015
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Sammanträdesprotokoll

§ 68 forts
Övrigt
Påminnelse om kontaktpolitikers två heldagars studiebesök i höst
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg framför önskan om att nämndens
kontaktpolitiker tar vara på möjligheten till två heldagars studiebesök i
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter innan årets slut.
Angela Sandström (S) frågar om inte förvaltningen skulle skicka ut
förslag på tider när det passar verksamheterna att besökas.
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg svarar att ledamöterna själva tar
kontakt med och i förväg anmäler sitt besök till respektive avdelning.
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

29 oktober 2015
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Löneavdelningen
De valda
Akten

AMN 2015/1568.1.1.2

§ 69
Fyllnadsval till arbetsutskottet
Fyllnadsval till arbetsutskottet görs då Patrik Stjernlöf (M) har avsagt sig
uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsnämnden och dess
arbetsutskott.
Emina Cejvan (M) föreslår Gustav Nilsson (M) till att efterträda
Patrik Stjernlöf (M) som ledamot i arbetsutskottet.
Gustav Nilsson (M) föreslår Emina Cejvan (M) till sin efterträdare
som ersättare i arbetsutskottet.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar således
1. att välja Gustav Nilsson (M) som ledamot i arbetsutskottet, samt
2. att välja Emina Cejvan (M) som ersättare i arbetsutskottet.
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 17 december 2015
§ 70

Information från revisorerna

§ 71

Sammanträdesplan år 2016 – arbetsmarknadsnämnden

§ 72

Förslag till beslut om ekonomiskt stöd till Blekinge Natur- och Kulturvård AB
enligt kriterier för socialt företagande

§ 73

Svar på ansökan från LP-stiftelsen om hyres- och verksamhetsbidrag för 2016

§ 74

Budgetuppföljning arbetsmarknadsnämnden oktober 2015

§ 75

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2016

§ 76

Arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2016

§ 77

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 78

Meddelanden

§ 79

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
torsdag den 17 december 2015 kl. 13.00 – 15.35
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Jan-Anders Lindfors (S)
Karin Månsson (L)
Gustav Nilsson (M)

Ledamöter

Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Emina Cejvan (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Johan Eriksson (V) §§ 71 – 79
kl.13.30 – 15.35
Bengt Jönsson (KD)

Ersättare

Mikael Auberg (MP) § 70 kl. 13.00 – 13.30

Närvarande ersättare

Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Julia Melander (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Cecilia Runesson (C)
Mikael Auberg (MP) §§ 71 - 79
kl. 13.30 – 15.35
Maria Persson
Anna Holmberg
Mikael Thornéus
Anders Svensson
Sayed Hussani

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg
Rektor
Controller
Vägledare
Övriga

Revisor
Revisor

Camilla Mikler
Pål Wetterling

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Fredrik Karlsson (C)

Justerade paragrafer

§§ 70 – 79

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare

______________________________
Fredrik Karlsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

december 2015

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

AMN 2015/2771 1.2.7

§ 70
Information från revisorerna
Revisorerna Camilla Mikler och Pål Wetterling informerar om
revisionens arbete:















Nio revisorer är uppdelade mellan nämnderna och bolagen
Oppositionen innehar alltid ordförandeposten
Jämförelse mellan kommunal revision och bolagsrevision
Synbart oberoende – revisorernas agerande
Självständighet – Objektivitet, opartisk och saklig
Den kommunala revisionen i sitt sammanhang
Revisorernas grunduppdrag
Fullmäktige och den kommunala revisionen
Nämnderna och den kommunala revisionen
Lekmannarevisorernas uppdrag
Bolagen och den kommunala revisionen
Förhållandet mellan lekmannarevisorns och yrkesrevisorns
uppdrag
Revisionsprocessen: Kommunikation – dokumentation –
kvalitetssäkring är genomgående aktiviteter i hela processen
Planera – granska – pröva
Ansvarsprövning
Vad som pågår just nu inom revisionen

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsnämnden
AMN 2015/925 2.1.1
Ledningsgrupp/enhetschefer arbetsmarknadsförvaltningen
Akten

§ 71
Sammanträdesplan år 2016 – arbetsmarknadsnämnden
Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan
år 2016 för arbetsmarknadsnämnden och för arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott, samt tider för beredning och sista dag för inlämning av
handlingar.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att anta sammanträdesplan för arbetsmarknadsnämnden år 2016.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Blekinge Natur- och Kulturvård
Handläggare
Akten

AMN 2015/2555 2.5.1

§ 72
Förslag till beslut om ekonomiskt stöd till Blekinge Natur- och
Kulturvård AB enligt kriterier för socialt företagande
Vägledare Sayed Hussani föredrar ärendet.
Samverkansgruppen för arbetsintegrerade sociala företag (Socialt företag)
har i uppdrag att granska ansökan och ge nämnden underlag för beslut
utifrån ansökan om ekonomiskt stöd vid etablering av ett socialt företag.
Vid Samverkansgruppsmöte som ägde rum på Bubbetorps gård
den 10 november 2015 har ansökan från Blekinge Natur- och Kulturvård AB
behandlats.
Blekinge Natur- och Kulturvård AB ansökte om stöd á 50 000 kr för att
utveckla den sociala, rehabiliterande delen av verksamheten.
Bakgrund
Blekinge Natur- och Kulturvård AB ombildades den 1 april 2015 som
aktiebolag med tre ägare och fem styrelsemedlemmar, aktiekapitalet är
50 000 kr fördelat på fem aktier.
Verksamheten ska erbjuda: Natur- och skogsvård - en specialitet med
resurser till att röja, sköta naturreservat eller privat skog. Trädgård som ska
utföra plattläggning, beskärning, trädgårdsvård. Snickeri och renoveringar.
Recycling-produkter, iordningställande.
Företaget ska erbjuda utbildning samt rådgivning inom bland annat följande
områden: Att starta och driva företag, att söka arbete, coaching,
personalhantering, arbetsmiljö, ledarskap, grön rehabilitering, samt
föreläsningar inom områden som ekologiskt tänkande och hållbarhetstänk.
Nuläge
Företaget är i utvecklings- och uppstartsfasen. Verksamheten har utrustning
för skogsarbete, snickeri, renoveringsarbete, ändamålsenliga fordon,
släpvagnar m.m., samt kompetent arbetsledning vilket sammantaget innebär
att verksamheten kan starta omgående.
forts
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 72 forts
Förslag till beslut om ekonomiskt stöd till Blekinge Natur- och
Kulturvård AB enligt kriterier för socialt företagande
Samverkansgruppens förslag
Samverkansgruppen för arbetsintegrerade sociala företag (Socialt företag)
var eniga om att, ifall företaget bildar ett socialt företag och detta tydligt
framgår i affärsplanen och stadgarna, så ska ekonomiskt stöd beviljas
Blekinge Natur- och Kulturvård.
Det är därefter fastslaget att Blekinge Natur- och Kulturvård AB är godkänt av
Sofisam som arbetsintegrerande socialt företag.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att Blekinge Natur- och Kulturvård AB beviljas ekonomiskt stöd à 50 000 kr
med hänvisning till samverkansgruppens motivering.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

LP-stiftelsen
Handläggare
Akten

AMN 2015/2104 10.10.3

§ 73
Svar på ansökan från LP-stiftelsen om hyres- och verksamhetsbidrag
för 2016
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
LP-stiftelsen har under flera år beviljats bidrag av kommunstyrelsen för sin
verksamhet och det finns därifrån en politisk ambition att detta ska ske även
fortsättningsvis. Arbetsmarknadsnämnden tar över uppgiften att hantera
ärendet eftersom bidragsmedel följt med i budget för den nyinrättade
nämnden.
Inför år 2016 söker LP-stiftelsen ett utökat bidrag från kommunen till en
summa av 880 000 kr. För år 2015 beviljades verksamheten 730 000 kr.
I ansökan uttrycks också en önskan att bidraget beviljas för fem år framåt
genom en förlängd avtalstid.
Med hänvisning till att nämndens egen verksamhet på Bubbetorps Gård inför
år 2016 måste dra ner i sin verksamhet för att anpassa kostnader till
budgetram, ser inte förvaltningen att bidraget för LP-stiftelsen kan ökas enligt
inlämnad ansökan. Det är heller inte möjligt att förlänga avtalstiden eftersom
nämnden tar beslut om budget för ett år i taget.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att bevilja LP-stiftelsen ett verksamhetsbidrag à 730 000 kr för år 2016.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Handläggare
Akten

AMN 2015/2554 10.10.3

§ 74
Budgetuppföljning arbetsmarknadsnämnden oktober 2015
Controller Anders Svensson föredrar ärendet och avlämnar följande
budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämndens nettoanslag för 2015 uppgår till 38,8 Mkr.
Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2015
uppgår till 32,6 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på
34,1 Mkr. Alltså +1,5 Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober.
Prognostiserat utfall per den 31 december 2015 innebär i nuläget att
arbetsmarknadsnämnden beräknas visa ett underskott om -0,8 Mkr vid
årets slut.
Driftsredovisning
Ekonomiskt utfall
Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2015
uppgår till 32,6 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på
34,1 Mkr. Alltså +1,5 Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:


På kontot för administration och ledning har i stort sett endast
budgeterats lönekostnader för förvaltningschef och utvecklingsstrateg.
På kontot har därutöver bokförts kostnader för programlicenser för
gemensamma program, lokalhyra för administrationen samt diverse
kostnader i samband med uppstart av den nya förvaltningen, vilka inte
varit budgeterade.



Arbetsmarknadsavdelningens underskott beror på något lägre intäkter
än förväntat, vilket bland annat beror på att bidragen från SKAPA 2.0
och BUL 2.0 för oktober inte bokförts ännu. Intäkter i form av olika
typer av ersättningar från Arbetsförmedlingen är också något lägre än
forts

Sign

Sign

Sign

Blad

9

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 74 forts
Budgetuppföljning arbetsmarknadsnämnden oktober 2015
förväntat. Kostnaderna för feriearbeten till ungdomar har även varit
högre än budgeterat. Driftskostnaderna för Bubbetorps Gård är
däremot något lägre än budgeterat så här långt på året.


Vuxenutbildningens överskott beror huvudsakligen på att intäkterna
från flyktingintroduktionen för SFI-undervisning kraftigt överstiger
budget. Detta beror dels på större volymer och dels på att andelen
flyktingar i förhållande till övriga grupper av SFI-elever har ökat.
Svårigheter att rekrytera SFI-lärare har inneburit att gruppstorlekarna
har ökat, i syfte att minska köerna. Brist på lokaler har även inneburit
svårigheter att möta efterfrågan på SFI-undervisning. Med anledning
av oklarheter om verksamhetens budget i början av året har stor
restriktivitet gällt så väl vad gäller beviljande av externa yrkesvuxutbildningar som start av nya utbildningar i egen regi.



Nämndens kostnader överstiger budget främst beroende på att det nya
arvodessystem som införts sedan årsskiftet visat sig vara betydligt
dyrare än förväntat. Även kostnader för inköp av IT-verktyg till
nämndens ledamöter har påverkat kostnaderna under nämndens
första verksamhetsår.

Kommentarer till prognosen
Underskottet för administration och ledning förväntas uppgå till 400 tkr
vid årets slut. Orsaken till detta är, förutom de anledningar som angivits
i kommentaren till utfall, att kostnader för köpta tjänster från kunskapsförvaltningen kommer att faktureras i slutet av året. Vidare har det
konstaterats ett behov av utökat administrativt stöd bland annat i
uppstartsfasen av ett par större EU-projekt. Detta har lösts genom att
kommunens internationella samordnare går in och arbetar 50 % åt
arbetsmarknadsförvaltningen under årets tre sista månader.
Underskottet inom arbetsmarknadsavdelningens verksamhet beräknas
minska till 200 tkr till årets slut. Det beror främst på att man, enligt tidigare
gjord planering, tar i anspråk en reserv från föregående år på 800 tkr. Vidare
förväntas de pågående projekten BUL 2.0 och SKAPA 2.0 generera intäkter
som väl täcker projektens kostnader.
Vuxenutbildningens verksamhet beräknas kunna bedrivas inom given
budgetram. Den förbättrade prognosen i förhållande till augusti beror främst
på att andelen SFI-elever, som betalas med schablonersättningen för
forts
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Sammanträdesprotokoll

§ 74 forts
Budgetuppföljning arbetsmarknadsnämnden oktober 2015
nyanlända, kraftigt har ökat och nu uppgår till ca 50 %, mot tidigare
prognostiserat knappt 40 %. De ökade intäkterna beror också på att
volymerna inom SFI har ökat. På grund av svårigheter att rekrytera SFI-lärare
och brist på lokaler, har denna volymökning lösts genom icke önskvärd
förtätning av undervisningsgrupperna, vilket riskerar att leda till längre
genomgångstid för eleverna. I augustiprognosen förutsattes att man skulle
kunna rekrytera lärarpersonal till verksamheten under slutet av året. Från och
med årsskiftet har nya lokaler och en viss utökning av lärartjänsterna kunnat
ske för att möte den ökande efterfrågan och minska kön till SFI.
Nämndens underskott förväntas, liksom i tidigare prognoser uppgå till 200 tkr
vid årets slut. Inställda sammanträden i såväl arbetsutskott som nämnd
i november kan dock komma att påverka ekonomi positivt.
Investeringsredovisning
Arbetsmarknadsförvaltningens investeringsbudget uppgår till 160 tkr, av detta
har hittills 70 tkr förbrukats. Prognosen är att hela investeringsutrymmet
kommer att förbrukas innan årets slut.
Personaluppföljning
Personaluppföljningen för tiden den 1 december 2014 till och med
den 30 september 2015 redovisas i en särskild skrivelse.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
1. att godkänna budget- och personaluppföljning oktober 2015, samt
2. att överlämna denna till kommunstyrelsen.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ekonomiavdelningen kommunledningsförvaltningen
AMN 2015/2355 1.4.1
Ledningsgrupp/enhetschefer arbetsmarknadsförvaltningen
Akten

§ 75
Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2016
Förvaltningschef Maria Persson, utvecklingsstrateg Anna Holmberg,
rektor Mikael Thornéus och controller Anders Svensson föredrar ärendet.
Arbetsmarknadsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan och
internbudget 2016 för arbetsmarknadsnämnden. Mål som är beslutade av
kommunfullmäktige har uttolkats och ska i föreliggande verksamhetsplan
fastställas för den egna verksamheten.
Avseende de direktiv från kommunfullmäktige som arbetsmarknadsnämnden
ansvarar för att verkställa, finns i verksamhetsplanen en sammanställning av
dessa.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsplan och internbudget 2016.
Yrkande
Gustav Nilsson (M) yrkar att det genom omfördelning i internbudgeten för
år 2016 bör tillskapas ytterligare lärlingsplatser, samt att
arbetsmarknadsnämnden inför kommande budget 2017 verkar för att det
tillförs medel för att utöka antalet lärlingsplatser i kommunen.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) yrkar avslag på Gustav Nilssons (M)
tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att arbetsmarknadsnämnden inför
kommande budget 2017 verkar för att det tillförs medel för att utöka antalet
lärlingsplatser i kommunen.
Proposition och beslut
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag och finner att arbetsmarkandsnämnden beslutar enligt förslaget.
forts
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 75 forts
Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2016
Därefter ställer ordförande Jan-Anders Lindfors (S) proposition på
Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår
förslaget.
Votering begärs.
Den som vill bifalla Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande röstar Ja, den
som vill avslå förslaget röstar Nej.
Följande röstar ja: Gustav Nilsson (M), Emina Cejvan (M),
Christopher Larsson (SD), Martin Henriksson (SD) och
Bengt Jönsson (KD).
Följande röstar nej: Karin Månsson (L), Angela Sandström (S),
Stefan Andersson (S), Lotta Holgersson (S), Iren Bahtijaragic (S),
Fredrik Karlsson (C) och Jan-Anders Lindfors (S).
Johan Eriksson (V) avstår från att rösta.
Arbetsmarknadsnämnden beslutar med 7 nej-röster mot 5 ja-röster att
avslå Gustav Nilssons (M) tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordförande Jan-Anders Lindfors (S) proposition på
sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller förslaget.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. att godkänna upprättad verksamhetsplan och internbudget 2016, samt
2. att arbetsmarknadsnämnden inför kommande budget 2017 verkar för att
det tillförs medel för att utöka antalet lärlingsplatser i kommunen.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

13

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
AMN 2015/2556 1.4.1
Kommunrevisionen
Ledningsgrupp/enhetschefer arbetsmarknadsförvaltningen
Akten

§ 76
Arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2016
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns tillräcklig
intern kontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhet och ska anta en särskild plan för den
interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen ska innehålla:






Vilka rutiner och kontrollmoment som skall följas upp
Omfattning på uppföljningen
Vem som ansvarar för uppföljningen
Till vem uppföljningen skall rapporteras
När rapportering skall ske

Som en grund för den interna kontrollen ska en risk- och väsentlighetsanalys
göras.
Arbetsutskottet föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta
att anta internkontrollplan 2016.

Arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 77
Anmälan av delegeringsbeslut
Protokoll
1. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 3 december 2015
Beslut
2. Attestlista daterad den 22 oktober 2015
AMN 2015/1456 1.2.3
Ordförandebeslut den 2 november 2015
3. Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn av
vuxenutbildningen i Karlskrona kommun 2015
AMN 2015/1618 1.8.2

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 78
Meddelanden
Sveriges kommuner och landsting
1. CIRKULÄR 15:24 den 23 september 2015
Budgetpropositionen för år 2016
AMN 2015/1334 1.6.1
2. CIRKULÄR 15:27 den 28 september 2015
Utbildningskontrakt och Extratjänster
AMN 2015/1339 1.6.1
Kommunstyrelsens beslut den 6 oktober 2015
3. § 308 Fördelning av mål och direktiv från budget 2016
AMN 2015/1159 1.4.1
Socialnämndens beslut den 19 oktober 2015
4. § 162 Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående
mottagande av nyanlända
AMN 2015/1243 3.3.2
Kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober 2015
5. § 173 Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
AMN 2015/2065 1.4.1
6. § 174 Avsägelser av kommunala uppdrag
AMN 2015/2060 1.2.5
7. § 175 Kommunala val
AMN 2015/2059 1.2.5
8. § 183 Finansrapport tertial 2, 2015
AMN 2015/2061 1.4.1
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 78 forts
Meddelanden
9. § 185 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
per den 1 september 2015
AMN 2015/2064 1.2.7
Protokoll
10. Kommunövergripande samverkansgruppen den 13 oktober 2015
AMN 2015/2277 1.3.4
Kommunfullmäktiges beslut den 19 november 2015
11. § 203 Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
AMN 2015/333 1.2.2
12. § 210 Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning
AMN 2015/2593 1.4.1
13. § 213 Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott
AMN 2015/2609 2.1.1
Kommunstyrelsens beslut den 24 november 2015
14. § 362 Revidering av finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun
AMN 2015/2543 1.3.1
15. § 364 Anvisningar för uppföljning 2016
AMN 2015/2546 1.4.1

Arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 15
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

AMN 2015/367 2.2.3

§ 79
Övrigt
Kontaktpolitiker/studiebesök
Ordförande Jan-Ander Lindfors (S) informerar att den moderata
gruppen besökt vuxenutbildningen. Gustav Nilsson (M) och
Emina Cejvan (M) kommer att rapportera på nämndsammanträdet
i januari 2016. Möjlighet till fler studiebesök finns, men ska i förväg
anmälas till verksamheten.
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg informerar att Skolinspektionen är
positiv till modellen för kontaktpolitiker och att materialet finns att läsa
på Netpublicator.
---Ändrade arvodesregler
Controller Anders Svensson meddelar att han har försökt få tag på de
nya arvodesreglerna men att det inte varit möjligt ännu.
Christopher Larsson (SD) ger en kortfattad sammanfattning om vad
som beslutades gällande arvoden på kommunfullmäktiges
sammanträde den 10 december.
---Hälsningar och tack
Karin Månsson (L) tackar ordförande Jan-Anders Lindfors (S) för ett
fantastiskt arbete och tjänstemännen för ett bra jobb, det har hänt
mycket på ett år, samt önskar alla god jul och gott nytt år.
Christopher Larsson (SD) tackar ordförande Jan-Anders Lindfors (S) för
ett gott arbete och lyhördhet, samt önskar både tjänstemän och
förtroendevalda en god jul.
Gustav Nilsson (M) tackar ordförande Jan-Anders Lindfors (S) för hans
sätt att leda sammanträdena, vilket har resulterat i respekt för
varandras åsikter och en god stämning.
Ordförande Jan-Ander Lindfors (S) tackar alla för gott arbete och
önskar alla god jul och gott nytt år.
__________

Sign

Sign

Sign
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