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§ 71 Fastställande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden fastställer dagordningen. 

Anslagsdatum 

2016-12-20 
Utdragsbestyrkande 

4 (16) 
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§ 72 Kontoren informerar 

Utbildningskontoret 
Achilles French, rektor på Komvux informerar om en ny förordning från regeringen gällande 
nationell styrning av vuxenutbildningen, Regionalt yrkesvux. Den nya förordningen kräver 
samarbete mellan minst tre kommuner för att få stadsbidrag och således kunna bedriva 
yrkesutbildning. Det råder fortfarande en stor osäkerhet gällande hur styrningen ska genomföras 
och säkerställas, vuxenutbildningarna runt om i Sverige har haft många frågor till skolverket 
gällande den nationella styrningen men upplever inte att de har fått några bra svar. Förordningen 
träder i kraft den l januari 2017. 

French informerar också om att Centrala studiestödsnämnden (CSN) presenterar ett nytt bidrag 
till kommunerna, nystartsbidrag, där Komvux uppdrag är att identifiera elever som har fallit ur 
verksamheten och som man vill ha tillbaka. 

Arbetslivskontoret 
Tillförordnad chef för arbetslivskontoret Maria Hjemerth informerar om 

• utvärdering av upphandling av ferieentreprenörer, de som vann upphandlingen har 
levererat vad kontoret förväntade sig, ibland mer. Man har på kontoret diskuterat vad 
som kan förbättras i kommande upphandlingar och kommit fram till att handledamas 
fysiska närvaro vid upphandlingen är mycket viktig, att upphandlingen ska vara klar i så 
god tid som möjligt samt att man ska försöka genomföra gemensamma 
informationsträffar med ungdomarna inför upphandlingen. 

• (efter tidigare ställd fråga) att innehållet i Öppet spår kommer att komma alla deltagama 
till godo. 

• Resultatrapport, arbetsmarknadsinsatser 
• Södertälje tillsammans, ett projekt mellan Destination Södertälje och 

arbetsförmedlingen, projektet matchar företagens kompetensbehov med personer som 
befinner sig inom etableringen. 

• Ung i Tälje, diskussioner pågår kring hur samverkan mellan olika samarbetsaktörer 
inom Ung i Tälj e ska se ut efter årsskiftet. Kontoret har tagit fram ett förslag på hur man 
ser på strukturer kring samverkan. Hjemerth understryker att en samverkan med 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget behövs. 

ProjektchefHelen Björnsdotter informerar om MAP2020, hon redovisar statistik och resultat 
mars-november 2016. 

Yrkeshögskolan 
Chefför yrkeshögskolan Cathrine Haglund svarar på en tidigare ställd fråga om hur många av 
de studerande i yrkeshögskolans utbildning som är bosatta i Södertälje. Av 105 personer i 
utbildning bor 22st i Södertälje, resten bor i angränsande kommuner. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

teG l 2016-12-20 
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§ 73 Informationsärende - Redovisning av plan för 
systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2017, 
vuxenutbildningen 

Enhetschef vid vuxenutbildningen Andreas Thun och rektor på Komvux Achilles French 
informerar om det systematiska kvalitetetsarbetet 2017 för vuxenutbildningen. 
Utbildningsdirektör Peter Fredriksson tydliggör att det systematiska kvalitetsarbetet nu har 
samma mallar och samma framgångsfaktorer för all utbildning i hela kommunen, från 
förskoloma till vuxenutbildningen. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-20 

6 (16) 
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§ 74 Informationsärende-Verksamhetsplan 2017 

Enhetschef vid vuxenutbildningen Andreas Thun och rektor på Komvux A chilies French 
informerar om utbildningskontorets del av nämndens verksamhetsplan 2017. Thun och F ren ch 
redovisar de olika målen. 

Maria Hjemerth, tillförordnad chefvid arbetslivskontoret informerar om sitt kontors del i 
nämndens verksamhetsplan 2017, Hjemerth redovisar förslag på indikatorer och strategiska 
utvecklingsuppdrag. 

Chefvid yrkeshögskolan, Cathrine Haglund informerar om att yrkeshögskolans tydligaste 
definierade mål är att 80 % av de elever som avslutar sin utbildning ska komma in i arbete inom 
det område som de har utbildat sig inom. Yrkeshögskolan arbetar fortfarande med att säkra 
rutiner och hitta ett bra arbetssätt får att säkerställa kvalitet. 

Justerandes ~ 

NU_ bi_ 2016-12-20 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Yttrande över remiss strategi för ökad 
medborgardialog 

Dnr: ALN 16/26 

Sammanfattning av ärendet 

8 (16) 

Kommunstyrelsens kontor har på uppdrag av demokratiberedningen tagit fram ett förslag till 
strategi för ökad medborgardia/o g. styrdokumentet syftar till att vara ett stöd för kontoren och 
nämnderna i deras arbete kring medborgardialoger, dokumentet tar upp värdefulla tips och 
vägledning kring medborgardialoger. 

styrdokumentet är genomarbetat och faller i god ton med arbetslivsnämndens tankar och ideer 
kring medborgarsamverkan. Exempel då medborgardialog med fördel kan användas för 
arbetslivsnämndens räkning är till exempel vid skapandet av nya projekt där målgruppen är 
medborgarna. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-07 
Remiss Strategi för ökad medborgardialog 

Yrkande 
Ordförande Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden antar yttrande över remissen som sitt eget. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2016-12-20 

Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Yttrande över remiss Ett nytt regelverk för nyanlända 
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 
2016:35 

Dnr: ALN 16/34 

Sammanfattning av ärendet 
I budgetpropositionen för 2016 angav regeringen som sin avsikt att se över regelverket för 
etableringsuppdraget i syfte att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en 
ökad flexibilitet och effektivitet i uppdraget. A v den anledningen har det inom 
Arbetsmarknadsdepartementet påbörjats ett arbete med att se över det regelverk som gäller för 
vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet och harmonisera det med det regelverk 
som gäller för övriga arbetssökande. 

Förvaltningens förslag till yttrande är i huvudsak positivt när det gäller det generella 
förtydligandet som innebär att nyanländas villkor i högre utsträckning än tidigare anpassas till 
arbetssökande i övrigt. Det är positivt för den nyanlände att i större utsträckning än idag bli 
jämnbördig andra arbetssökande både vad gäller rättigheter och skyldigheter. Däremot föreslår 
förvaltningen respektive nämnd att understryka vikten av att den lagändring som nu genomförs 
inte innebär en övervältring av kostnader till kommunerna. Ärendet behöver justeras 
omedelbart i respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-28 
Bilaga l: Förvaltningens förslag till yttrande 
Bilaga 2: Sammanfattning remiss Ett nytt regelverkfor nyanlända invandrares etablering i 
arbets- och samhällslivet DS 2016:35 

Arbetslivsnämndens beslut 
l. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 
2. Ärendet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Arbetsdepartementet 

Anslagsdatum 

2016-12-16 
Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Översyn av nämndreglemente 

D nr: ALN 16/3 7 

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av arbetslivsnämndens reglemente har gjorts då det uppdagats att det förekommit 
vissa formella felaktigheter i form av hänvisningar till upphävda lagrum m.m. Felaktigheterna 
har justerats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2016-12-05 
Förslag till ändring av reglemente, bilaga l 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2016-12-20 
Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Systematiskt kvalitetsarbete 2017, 
arbetsmarknadsenheten 

Dnr: ALN 16/09 

Sammanfattning av ärendet 

11 (16) 

Arbetslivsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 ålagt kontoret att "införa ett systematiskt 
kvalitetsarbete för arbetsmarknadsenheten (AME) bestående av kvalitetsindikationer som t.ex. 
brukarundersökningar och stegförflyttningar". Kontoret presenterar nu ett förslag till 
systematsikt kvalitetsarbete för AME för nämnden att besluta om. Ärendet innehåller även ett 
förslag till plan för systematiskt kvalitetsarbete för 20 l 7. 

Kontoret föreslår att nämnden antar förslag till systematiskt kvalitetsarbete för AME som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag 
Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-05 
Bilaga l: Mall systematiskt kvalitetsarbete AME 
Bilaga 2: Mall arbetsgruppens analys 
Bilaga 3: Plan systematiskt kvalitetsarbete AME 2017 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden antar förslag till systematsikt kvalitetsarbete för arbetsmarknadsenheten som sitt eget. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-12-20 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Sammanträdestider 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på sammanträdestider för arbetslivsnämnden 2017. 
Arbetslivskontoret föreslår följande sammanträdestider för arbetslivsnämnden 2017: 

(För information är även presidiets sammanträdestider angivna) 

Månad Presidium ALN, torsdag 
kl16.00, torsdag kl17.00 

Januari 19 januari 2 februari 

Februari 16 februari 2 mars (bokslut) 

Mars 9 mars 30mars 

April - -

Maj 18 maj l juni (delårsbokslut) 

Juni 8 juni Tisdag 20 juni 
(tisdag pga midsommar) 

Juli - -
Augusti 24 augusti 7 september 

September 14 28 september (delårsbokslut) 

Oktober - -
November 26 oktober 9 november 

December 23 november 7 december 

Beslutsunderlag 
Arbetslivskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-15 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden antar sammanträdesplan 2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2016-12-20 

Utdragsbestyrkande 

12 (16) 
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§ 80 Ärendebalans 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämndens ärendebalans 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden godkänner ärendebalansen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-20 
Utdragsbest yrkande 

13 (16) 
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§ 81 Nämnden informerar 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Nils Carlsson Lundbäck (MP) informerar om politikerhörnan på biblioteket 2017. 

Nina Wallin (C) informerar om studiebesök på Komvux tillsammans med Peder Bermich (M) 
och Metin Hawsho (M) där de fick träffa ledning, lärare och elever och bland annat fick en 
presentation av rektoms tankar och ideer kring skolan. Wallin och Bermich rapporterar om ett 
mycket positivt besök där ledamöterna bland annat fick besöka två lektioner. Wallin 
rekommenderar alla nämndens ledamöter att besöka Komvux. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-20 
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§ 82 Meddelanden/anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-11-28 § 208 "Mål och budget 2017-2019 samt taxor och avgifter 

2017" 
• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 188 ""Roligaste sommarjobbet" Svar på motion av 

Centerpartiets fullmäktigegrupp" 
• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 183 "Delårsbokslut for Södertälje kommun per den 30 

april 20 16" 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Justerandes signu Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ 2016-12-20 
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§ 83 Delegeringsbeslut 

Beslut om att utse beslutsattestanter 
• Arbetslivskontoret 2016-10-11 nr 23 § 23 
• Arbetslivskontoret 2016-11-28 nr 24 § 24 
• Arbetslivsnämndens ordförande 2016-11-28 nr 25 § 25 

Arbetslivsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-20 


