
!aöorn'e"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-1  I

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Plats och tid Sarnmanträdesrum  KI,  Alvesta  ll  december  2019  kl.  13.15-17.20

Sida

i(18)

Ajournering mellan fl 108 och FS) 109, kl. 14.45-15.05
Ajournering under e) 110, kl. 15.35-15.40  och mellan 83112  och 83 113,
kl.  16.30-16.35

Justerade  paragrafer  Gfi 104-117

Beslutande Sebastian  Ohlsson  (S),  ordförande

Eva  Hoff  (S)

Yvonne  Martinsson  (S)

Mehdi  Zullufi  (S)

Helene  Andersson  (C),  1 :e vice  ordf.

Mats  Nilsson  (C)

Linn6a  Naess  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  2:e  vice  ordf.

Veronika  Kobak  (M)

Stig  Jakobsson  (L)

Benny  Lundh  Johansson  (AA)

Anette  Lindström  (SD)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Nä"arande ersä'are  Gunnel  Nordahl  (S)

Johny  Haraldsson  (C)

Åke  Johansson  (KD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jens  Arnebert  (SD)

Övriga deltagare Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef

Liridona  Kurti,  nämndsekreterare

Ir6n  Johansson,  utredare  gj 109-110

Marita Vik, ekonom fl 1ll
Britt-Marie  Johansson,  avdelningschef  vuxen/missbnik  Fg 106

Maria Gabrielsson, avdelningschef ekonomiskt bistånd 83113
Kenth Söderling, avdelningschef, arbetamarknasavdelningen E3 113
Daniel  Söderberg,  avdelningschef  Allbo  Lärcenter  8)113

Per Olof  Hjälmefjord, integrationsutvecklare fi 108
Kristin  Freij, studie- och yrkesvägledare F3 107
Anders Fransson, Region Kronoberg fi 106
Mariah Andersson, Länsstyrelsen Ffi 106



ffiöorn"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-1  2-"II

Utses att justera Fredrik  Jonsson  (SD)

Jus[er!ng  i!d OC)1 plats  Alvesta  2019-12-19  kl. 11.30

Ordförande

Justerare

Sebastian  Ohlsson  (S)

Fredrik  öon-  (SD)

Anslag/Bevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag.

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Liridona  Kurti

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

:(ts)



miAioi'en"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL 5104

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Godkännande  av  dagordningen

Dagordningslistan  är beslutad  av ordföranden  och  utsänd  med  kallelsen.

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  anta  ordförandes  förslag  på

dagordning.

Justeringsmännens  sign

Z,\)%l)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

3(18)



miöun'ei"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 105 Dnr  NAL2019-00238.000

Informations-  och  diskussionsärenden

Sida

4(18)

a)  Information  från  ordföranden

- Ordförande  Sebastian  Ohlsson  (S) informerar  nämnden  om  att  han  och

förvaltningschefen  har  haft  möte  med  revisorn.  Rapport  angående  god

ekonomisk  hushållning  utifrån  verksamhetsplanen  komrner  framöver.

b)  Information  från  förvaltningschefen

- Förvaltningschef  Gunilla  Kaij  Bevheden  informerar  nämnden  om

heldagen  den 8 november  ornkring  Barnens  bästa  där  bland  annat

familjecentnun,  hemmamarnma  projektet  och  närvaroteamet  lyfts  upp

och  diskuterats.

- Förvaltningschef  informerar  nämnden  även  om  Sydarkiveras

komrnunbesök  den  22 november  där  de har  utfört  en arkivinspektion.

c)  Information  från  ledamöter

Stig  Jakobsson  (L)  infornnerar  om  tillgänglighetsrådets  senaste

sammanträde  där  bland  annat  representant  från  Länsstyrelsen

informerat  om  tillgänglighetsfrågor  och  olika  typer  av funktionshinder.

Gunnel  Nordam  (S) infornnerar  om  det  kornmunala  pensionärsrådets

senaste  sarnmanträde  där  bland  annat  höjningen  av matpriserna  inom

äldreomsorgen  diskuterats  samt  att  det  inte  längre  är aktuellt  för  en

mötesplats  på Söderbacka.

Linn6a  Naess  (V)  informerar  om  ungdomsrådets  första  sarnrnanträde

för  året. Hon  informerar  även  om  att  nästa  sammanträde  är den 19

december  där  även  förvaltningschefen  ska  närvara.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Jorn'e"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 106

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  NAL2019-00268.000

Information  om  resurscentrum  för  att  bekämpa  våld  i nära

relationer

Redogörelse

På sarnmanträdet  informeras  om  Regeringsuppdraget  för  att förebygga

och  bekämpa  våld  i nära  relationer  och  hur  arbetet  gällande

resurscentrum  fortlöper.

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign

12"aa(}>."

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

5(18)
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 107

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-1  "i

Dnr  NAL2019-00250.000

Sida

6(18)

Information  om  det  kommunala  aktivitetsansvaret

Llnderlag

1.  Presentation,  19 november  2019.

Redogörelse

Komrnunerna  har  enligt  skollagen  ett  aktivitetsansvar  för  ungdomar  som
är folkbokförda  i kornmunen  och  som  har  fullgjort  sin  skolplikt,  men  som
inte  har  fyllt  20 år och  inte  genomför  eller  har  'fullföljt  utbildning  på
nationella  program  i gymnasieskolan,  gymnasiesärskolan  eller
motsvarande  utbildning.

På sammanträdet  informeras  om  Alvesta  kornmuns  arbete  laing  det
kornmunala  aktivitetsansvaret  (KAA).

Beredning

NAL  AU  g 77

Beslut

Nämnde  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till
protokollet.

Justeringsmännens  sign

.j;:}';ie'-)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Möorn'e"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 108

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  NAL20'1  9-00252.012

Återapportering  av  projekt  Hemmamamma

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  6 november  2019

Redogörelse

Projektet  Hemrnamarnma  är at till  nyanlända  föräldralediga  kvinnor.

Varje  vecka  möts  dessa  marnmor  för  gemenskap  och  far  då information

om  Sverige.  Man  får  prova  på svenska  språket  och  tar  del av

samhällsinformation.  Det  görs  också  studiebesök  och  annat  som  kan

inspirera  och  ge ökad  kunskap.  Syftet  är att  få kvinnorna  att  påbörja

etableringsprogrammet,  samt  att få nätverk  och  bryta  en isolering  i

hemmet.  Det  kan  också  vara  att återgå  till  SFI-shidier  som  avbnitits.  En

person  från  Familjecentrum  och  en från  Info  Center  ansvarar  för

aktiviteterna.

Beredning

NAL  AU  j79

Beslut

Nämnde  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

7(18)



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NALg109 Dnr  NAL2019-00210.042

Återrapportering  internkontrollplan  20'19

Sida

8(18)

Beslutsunderlag

1.  Återrapportering  internkontrollplan  2019,  ll  november  2019
2. hiternkontrollplan  2019,  25 september  2019
3. Kornmunövergripande  internkontrollplan,  28 augusti  2019

Redogörelse

Rapporten  avser  nämnden  för  arbete  och  lärandes  uppföljning  av
internkontrollplan  2019  som  ansvarig  näinnd  för  förvaltningen  för  arbete
och  lärandes  verksamhet.

I enlighet  med  reglementet  för  internkontroll  finns  dels  en
kornmunövergripande  internkontrollplan,  och  dels  en nämndspecifik
kontrollplan.  Den  nämndspecifika  internkontrollplanen  för  2019
innehåller  bland  annat  hur  väl  nämnden  har  nått  upp  till
kontrollmomenten.

Exempel  på kontrollmoment  är att  nämnden  ska  ha säkra  prognoser  på
placeringskostnader  och  att  ha en säker  reception.

Beredning

NAL  AU  5 74

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  godkänna  återrapporteringen
av internkontrollplan  2019.

Juste*gsmännens  sign

0. =;,.:,r -,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g IIO

Åtgärder  för  budget  2020

Beslutsunderlag

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  NAL2019-00253.040

Sida

9(18)

1.  Tjänsteskrivelse,  13 november  2019

2.  Organisationsbild  Allbo  Lärcenter,  13 november  2019
3. Presentation

Redogörelse

Intervjuer  har  genomförts  med  sex personer/tjänster  som  har
stabsfunktioner,  som  ingår  i arbetslaget  Navet,  på Allbo  Lärcenter.  De
personer/tjänster  som  intervjuats  har  redogjort  för  de arbetsuppgifter  som
ingår  itjänsterna.  Tjänsterna  är administratör/elevhandläggare,  intendent,
utbildningsstrateg,  adrninistratör,  SFI-samordnare  och  vaktmästare.

Allbo  Lärcenters  stabsfunktioner  inom  arbetslaget  Navet  kan
effektiviseras  och  integreras  med  staben  på förvaltningen  för  arbete  och
förande.  På sarnmanträdet  redogörs  för  hur  detta  ska ske.

Beredning

NAL  AU  g 76

Yrkanden

1.  Beru'iy  Lundh  Johansson  (AA),  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  och

Anette  Lindström  (SD)  yrkar  återremiss  med  anledning  att

beslutsunderlaget  ofullständigt.

2.  Mats  Nilsson  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

3. Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  att mötet  ajourneras  innan

beslut.

Beslutsgång

Ordförande  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via  acklamation  att
nämnden  beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Votering  begärs.

Ordförande  instruerar  nämnden  att en Ja-röst  är en röst  på
arbetsutskottets  förlag  till  beslut.  En  nej-röst  är en röst  på  Benny  Lundh
Johansson  (AA),  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  och  Anette  Lindström
(SD)  yrkande.

Efter  genomförd  votering  firu'ier  ordförande  med  sju  Ja-röster  mot  sex
Nej-röster  att nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  i enlighet  med
arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-'11

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  enligt  förslag.  Beslutet  ska gälla
från  1 januari  2020.

Justeringsmännens  sign

XX5"':.)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

ro(is)
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

20"19-12-11

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g I1l Dnr  NAL2019-00249.040

Ekonomisk  månadsrapport  per  oktober  2019

Sida

ii(ais)

Beslutsunderlag

l.  Ekonornisk  månadsrapport  per  oktober  2019,  16 november  2019

Redogörelse

Under  sammanträdet  redogör  förvaltningens  ekonom  för  den  ekonomiska
månadsrapporten  per  oktober  2019.

Total  befarad  avvikelse  för  nämnden  för  arbete  och  lärande  per  oktober
är 24 miljoner  kronor.  Den  befarade  avvikelsen  består  både  av
placeringskostnader  på avdelning  missbnik,  -2,5  miljoner  kronor  men
även  ekonomiskt  bistånd  där  den  förväntade  avvikelsen  förväntas  vara
-6,6  miljoner  kronor.

Köp  av utbildning  som  står  för  en stor  del av avvikelsen  för  både
gymnasieutbildning  och  vuxenutbildning  befaras  avvika  från  budgeterat
anslag.  När  det  gäller  köp  av utbildning  totalt  sett  så förväntas  den
negativa  avvikelsen  vara  drygt  -9 miljoner  kronor.

Viktigt  att  poängtera  är att  då det  skett  en omorganisation  mellan  åren
2018  och  2019  är beloppen  inte  helt  jämförbara.

Beredning

NAL  AU  j75

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  godkänna  månadsrapport  per
oktober  2019.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justenngsmännens sign I Beslutsexpediering{.--'  i!"' ()
r  ii  . ,

Utdragsbestyrkande



m;orn'e"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL 5112 Dnr  NAL2019-00227.040

Åtgärdersplan  för  budget  i balans

Beslutsunderlag

Sida

12(18)

l,  Upprättadåtgärdsplanförbudgetibalans2december2019

2.  Planering  av åtgärdsplan,  1l  november  2019.

Redogörelse

Kommunstyrelsen beslutade den lO september 2019, F3 115, att uppdra åt
förvaltningen  för  arbete  och  lärande  att  omgående  vidta  åtgärder  samt  ta

fram  åtgärdsplaner  för  budget  i balans.  Åtgärder  och  åtgärdsplaner  ska

rapporteras  till  kornmunstyrelsen  i november.

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutade  på sitt  sammanträde  I oktober

2019,  NAL  Fg 76, att  ge ordförande  och  förvaltningschef  i uppdrag  att  ta

fram  åtgärder  och  åtgärdsplan  till  nämndens  sammanträde  den  1l

december,

Yrkanden

l.  Benny  Lundh  Johansson  (AA)  yrkar  återremiss  med  anledning  att

beslutsunderlaget  ofullständigt.

2.  Mats  Nilsson  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordförande  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via  acklamation  att

nämnden  beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Votering  begärs.

Ordförande  instnierar  nämnden  att  en Ja-röst  är en röst  på

arbetsutskottets  förlag  till  beslut.  En  nej-röst  är en röst  på Benny  Lundh

Johanssons  (AA)  yrkande.

Efter  genomförd  votering  finner  ordförande  med  sju  Ja-röster  mot  sex

Nej-röster  att  nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  i enlighet  med

arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  godkänna  framtagen

åtgärdsplan  för  budget  i balans.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



möorn"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Reservation

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Benny  Lundh  Johansson  (AA)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Kornmunstyrelsen

Protokollsanteckning

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  önskar  få antecknat  i protokollet  att

beslutsunderlaget  är bristfälligt.

Justeringsmännens  sign

V,-f>'r,:

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

13(18)
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-11

NAL E3 113 Dnr NAL2019-00175.738

Statistik  från  ekonomiskt  bistånd,  Allbo  Lärcenter  och

arbetsmarknadsavdelningen

Redogörelse

På sarninanträdet  redogörs  för  statistisk  från  ekonomiskt  bistånd,  Allbo

Lärcenter  och  arbetsmarknadsavdelningen.

Beredning

NAL AU 578

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign

F,!-%)
Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

14(18)



Nämnden  för  arbete  och  lärande

NALg114

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  NAL2019-00062.006

Sida

is(is)

Information  om  arbetsmiljön  på förvaltningen  för  arbete  och
lärande

lnformationsunderlag

l.  Sjukfirånvarostatistikperoktober2019.

Redogörelse

Med  anledning  av vikten  av att  fokusera  på  en god  arbetsmiljö  inom
förvaltningen  för  arbete  och  lärande  rapporteras  information  om

arbetsrniljön  på  förvaltningen  genom  en stående  punkt  på  dagordningen.

Sjukfrånvarostatistik,  statistik  över  föskvårdsbidrags  användning,  Lex
Sarah  anmälan,  tillbud  och  olyckor.

Beredning

NAL  AU 580

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till
protokollet.

Justeringsmännens  sign

Iffi,f:-*,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-11 16(18)

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 115 Dnr  NAL2019-00240-000

Meddelanden

Beslutsunderlag

1.  Kammarrätten  i Jönköping,  dom  i mål  nr. 2404-19,  31 oktober  2019
2. FörvaltningsrätteniVäxjö,beslutimålnr.5255-19,18november2019

3. Förvaltningsrätten  i Växjö,  beslut  i mål  nr. 5256-19,  18 november  2019
4.  Förva1tningsrätteniVäxjö,bes1utimå1nr.4768-19,19november2019

5. Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  i mål  m. 297-19,  20 november  2019

Beredning

NAL  AU  g81

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till
protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

f!:'jv



Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  AU  g 116

Delegationsbeslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  NAL2019-00089.002

Redogörelse

Nämnden  för  arbete  och  lärande  har  överlåtit  sin  beslutanderätt  till
utskott,  ordförande  och  tjänstemän  enligt  en antagen  delegeringsordning.

Dessa  beslut  ska  redovisas  till  nämnden.

Redovisningen  innebär  inte  att  nämnden  får  ompröva  beslut  eller
fastställa  delegeringsbesluten.

Däremot  står  det  nämnden  fött  att  återkalla  delegering.

Avdelningen  Ekonomiskt  bistånd,  per  november  2019.
Avdelningen  Barn  och  familj,  per  november  2019.
Avdelningen  Vuxen,  per  november  2019.

Avdelning  Allbo  Lärcenter,  per  november  2019.

Beredning

NAL  AU 5 82

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till
protokollet

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

17(18)



möorr»'e"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g I 17

Övriga  frågor

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Dnr  NAL2019-00241.000

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  önskar  få redovisat  hur  mycket

försörjningsstöd  betalas  ut  till  män  respektive  kvinnor  i en

relation.  Vem  av parterna  får  mest  försörjningsstöd  utbetalt  skall

redovisas  på nästkornrnande  samrnanträde  i febniari  2020.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  lyfter  även  frågan  om  insatsen

boendestöd  på Rönnen  är avgiftsbelagd,  det  svaras  att

återkoppling  komrner  ske på nästkommande  sarnmanträde  i

febniari  2020.

Justeringsmännens  sigr+ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

/r"/')(5E)

Sida

rs('is)


