
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2020-02-19, kl. 09:00-10.00

Beslutande: Ola Carlsson tjg. ers. för Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C), ordförande
Lars Nyander (S)
Linda Persson (KD)
Patrik Ohlsson (SD)

Ersättare: Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Åsa Larsson (S)
Johan Wifralius (SD)

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör
Mats Ulfwinger, enhetschef nämndkansliet
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Jan Mårtensson, verksamhetschef Lärande och familj

Utses att justera: Lars Nyander, Linda Persson Paragrafer: 4-7

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Liss Böcker

Justerare ___________________________________________________
Lars Nyander, Linda Persson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-02-19

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-25

Datum för anslags nedtagande: 2020-03-17

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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KSAMU § 4 Dnr. KS 2020/48   

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts protokoll ska justeras av ordföranden och två 
justeringspersoner.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll utses Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD).

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 24 februari 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAMU § 5 Dnr. KS 2020/49 

Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för nämndens möten och 
dagordningen till sammanträdena.

Utskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott beslutar

att dagordningen godkänns.
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KSAMU § 6

Information om arbetsförmedlingen

Ärendebeskrivning
Catrin Deden Marcelius, sektionschef på Arbetsförmedlingen informerar om arbetsförmedlingens 
förändrade uppdrag och den nya organisationen i Ängelholm.

Catrin berättar bl.a. om att ett av arbetsförmedlingens prioriterade områden just nu är arbetsmiljön. 
Extratjänster och andra anställningsbidrag finns fortfarande men man har inte personal till att sköta 
det p.g.a. hög arbetsbelastning. Vidare berättar hon att hon tror att arbetsförmedlingens lokaler i 
Ängelholm finns kvar till oktober månad.  Statens servicecenter som idag ligger vid polishuset 
kommer att kunna svara på allmänna frågor om arbetsförmedlingen men man kommer att flytta till 
större lokaler så att arbetsförmedlingen kan ha egna mottagningsrum för att kunna ta emot bokade 
besök i Ängelholm. I arbetsförmedlingens regleringsbrev står att de fortfarande ska samverka med 
kommunerna men man vet ännu inte riktigt hur. Direktiven är att de ska anlita fria aktörer i första 
hand men kommunerna ligger på via SKR för att kunna bli en leverantör till arbetsförmedlingen 
men ännu har inget nytt kommit upp ang. detta.
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KSAMU § 7

Information från arbetsmarknadsenheten

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Jan Mårtensson lämnar information om ESF-projekt StepIN,
jobbmässan JOBB 2020 samt Finsamprojekt NÄSTA STEG. 
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