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Plats och tid Möte på distans via Microsoft Teams, fysisk lokal för sammanträdet är K1, Parkgatan 6, Alvesta, 
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§ 79 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen.  
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§ 80 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

Information från ordförande 

Ordförande meddelar att arbetsutskottets sammanträde den 25 november 2020 är 
flyttat till den 2 december 2020 och nämndens sammanträde den 16 december är 
flyttat till den 18 december kl. 08:30. Detta för att hinna behandla nämndens 
internbudget för 2021 innan årets slut. Om nämndens sammanträde i december 
kommer att genomföras per distans via Teams är ännu inte beslutat. 

Ordförande informerar om att han tillsammans med förvaltningschef deltagit i 
webbkonferens gällande ny Socialtjänstlag. Alvesta kommun är utsedd till 
remissinstans för den nya Socialtjänstlagen.  

Ordförande och förvaltningschef informerar gemensamt om de förändringar som 
skett vid avdelning Allbo Lärcenter. En överenskommelse har gjorts mellan 
förvaltningen och avdelningschef vid Allbo Lärcenter. Överenskommelsen innebär 
att förvaltningen och avdelningschef vid Allbo Lärcenter kommer att gå skilda vägar. 
Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden går in som avdelningschef vid Allbo 
Lärcenter till dess att en ersättare har rekryterats. En vikarierande rektor för 
vuxenutbildningen har tillsatts med 50 procent till och med den 28 februari 2021. 
Den vikarierande rektorn har tidigare under året arbetat med att införa IT-stöd vid 
Allbo Lärcenter. 

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att befintliga rutiner med anledning av Covid-19 
har uppdaterats för samtliga avdelningar vid förvaltningen.  

SFI-undervisning och Vuxenutbildning kommer att ske delvis på distans. För 
ungdomsgymnasiet (IM-gymnasiet) har skyddsombud under gårdagen, den 10 
november, beslutat som skyddsombudsstopp enligt arbetsmiljölagen i dialog med 
arbetsgivaren. Skyddsombudsstoppet innebär att undervisningen är inställd medan 
vilka åtgärder som ska vidtas utreds. I nuläget finns ingen överenskommelse utan 
HR-avdelningen har just nu dialog med arbetsmiljöverket huruvida det ska ske en 
tillsyn. Skyddsombudsstoppet är med anledning av oro för att eleverna för med sig 
smitta till skolan.  

Information från ledamöter 

Ingen information lämnas under sammanträdet.  
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§ 81 Dnr 2020-00193 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020, inklusive 
redovisning av nyckeltal 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport samt nyckeltal per oktober 2020.  

Sammanfattning 

Under sammanträdet redogör förvaltningsekonom och förvaltningschef för de 
nyckeltal som nämnden har beslutat att följa och ekonomisk månadsrapport per 
oktober. 

Vid årets slut förväntas en negativ avvikelse mot budget motsvarande -22,9 
miljoner kronor. Den förväntade negativa avvikelsen återfinns till största del inom 
posterna ” köp av utbildning”, ”Ekonomiskt bistånd”, ”Allbo Lärcenter” och 
”avdelning Vuxen” 

Intäkterna förväntas ha en positiv avvikelse motsvarande 4 miljoner kronor vid årets 
slut.  De största positiva avvikelserna återfinns inom Arbetsmarknadsavdelningen 
och avdelning Barn och Familj.  

Personalkostnaderna förväntas ha en negativ avvikelse mot budget motsvarande -
7,1 miljoner kronor. Den största avvikelsen återfinns inom 
Arbetsmarknadsavdelningen men kompenseras av de intäkter som redovisats ovan. 
Arbetsmarknadsavdelningens personalkostnader är till största del 
arbetsmarknadsanställningar som finansieras av ersättningar och bidrag 

Den största förväntade negativa avvikelsen återfinns inom övriga kostnader. Där 
redovisas köp av utbildning vilket är den post som har den största förväntade 
avvikelsen mot budget vid årets slut. Köp av utbildning förväntas ha en negativ 
avvikelse motsvarande -12.6 miljoner kronor.  

Förvaltningschef redogör för de nyckeltal som nämnden har beslutat att följa. 
Antalet ungdomshushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har hållit sig på en jämn 
nivå under rådande pandemi. Dock har det inte har avslutats lika många ärenden 
som tidigare år. Antalet flyktinghushåll har minskat vilket beror på det minskade 
antalet nyanlända. För övriga hushåll, aktuella inom Ekonomiskt bistånd, ökade 
antalet aktuella under sommaren men nu under hösten anas en nedåtgående 
trend. 

Antalet personer som erhåller heldygnsvård för sin missbruksproblematik har ökat. 
För avdelning barn och familj är antalet placerade barn förhållandevis lågt jämfört 
med jämförbara kommuner. Gällande Arbetsmarknadsavdelningen har man kunnat 
antalet deltagare på en jämn nivå under pandemin. Verksamheten har kunnat hållas 
igång genom att dela upp deltagare i mindre grupper och genom distanslösningar.   
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Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2020 

Månadsrapport per oktober 2020, daterad den 6 november 2020 

Nyckeltal per oktober, daterad den 10 november 2020 
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§ 82 Dnr 2019-00227 040 

 

Åtgärdsplan för en budget i balans  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Godkänna redovisad uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att öka intäkterna och att 
detta ska återrapporteras vid nämndens sammanträde den 18 december 
2020.   

Sammanfattning 

 Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 18 juni, att när 
nämndens ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget ska 
en åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden som en 
stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020)   

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar löpande med att uppdatera upprättad 
åtgärdsplan för budget i balans.  

Vid nämndens sammanträde den 21 september fick nämndens ledamöter 
information om att ytterligare fyra åtgärder tillförs åtgärdsplanen. 

Vid sammanträdet lämnas information och uppföljning av de beslutade åtgärderna 
för budget i balans. De beslutade åtgärderna för budget i balans förväntas till 
största del att uppnås.   

Bilagor 

NAL AU § 67, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020. 

Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 14 september 2020.   
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§ 83 Dnr 2020-00195 006 

 

Nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 
nämnden och dess utskott för år 2021.  

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10 § 3:e stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente, ska 
nämnden senast under novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande 
års ordinarie sammanträden.  

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) har i samråd med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på sammanträdestider för nämnden och dess utskott för år 2021. 
Förslaget tar hänsyn till den tidsplan som finns för behandling av bland annat 
delårsrapport, årsrapport och verksamhetsplan med internbudget.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 november 2020. 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott, 2021, 
daterad den 2 november 2020.  
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§ 84 Dnr 2020-00021 000 

 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen inom nämnden för 
arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 11 december 2019 väcktes frågan gällande avgift 
för personer med insatsen boendestöd. 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut.  

Boendestöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 
§ SoL, som riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig 
missbruksproblematik (samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.  

Boendestöd är en kvalificerad insats som, inom ramen för beslutet, ska anpassas 
flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. 
Boendestödet utgår från den boendes hem men omfattar även stöd i situationer 
utanför hemmet. Stödet ska utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara 
och förstärks vilket innebär att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med 
insatsen är att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till 
ökad självständighet och motverka social isolering.  

Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I samband med 
psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas skyldighet att 
genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift 
ska tas ut för insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift 
för exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning 
som redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp.    

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avgift för insatsen boendestöd inte ska tas ut för de personer som är beviljade 
insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med bakgrund mot att om 
en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd risk att flera personer 
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som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. Detta befaras får allvarliga 
konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också skulle kunna rendera 
omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras överstiga summan av 
den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa.  

Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år.  Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. 

I en utredning i samma ärende gjord av socialförvaltningen i Tyresö kommun anger 
de att sedan de införde avgift för målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig 
insatsen.  När socialförvaltningen i Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 
72 personer aktuella med insatsen boendestöd.  

Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att se sina 
behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. Det kan 
även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och sedan 
kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med uppsökande 
verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.    

Yrkanden 

 Heléne Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Linnea Naess (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.     

Bilagor 

NAL AU § 71, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2020. 

Utredning av intäkter, daterad den 13 oktober 2020.  

Uträkning av administrationskostnader, daterad den 13 oktober 2020.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Paragrafen justeras omedelbart 
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§ 85 Dnr 2020-00060 002 

 

Revidering av delegationsordning, nämnden för arbete och 
lärande 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag på 
förändringar i delegationsordningen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver uppdateras och 
revideras med en viss regelbundenhet då det bland annat sker förändringar i 
verksamheten och i rättsväsendet som påverkar delegationsordningen.  

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 25 maj 2020 beslutade 
nämnden om ny organisation för verksamheten ”Mötesplats centrum” innebärande 
att verksamheten ”Riksdagsmannen” enligt den nya organisationen kommer att 
erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
och/eller missbruksproblematik liksom även träffpunktverksamhet.  

Förvaltningen föreslår att punkt gällande beslut om meningsfull sysselsättning enligt 
4 kap 1 § Socialtjänstlagen ska tillföras kapitel 6 - Omsorg om vuxna missbrukare, i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning. Som delegat i beslutet 
föreslås socialsekreterare för meningsfull sysselsättning i egen regi och förste 
socialsekreterare för meningsfull sysselsättning hos annan huvudman.       

Bilagor 

NAL AU § 72, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020. 

Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 21 september 
2020   
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§ 86 Dnr 2020-00196 004 

 

Arkivbeskrivning, nämnden för arbete och lärande 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta upprättad arkivbeskrivning.   

Sammanfattning 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår av bland annat 
offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen samt av det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 
186/2015).  

I Alvesta kommun är arkivansvaret delat mellan två arkivmyndigheter, 
kommunstyrelsen och kommunalförbundet Sydarkivera i vilket kommunen är 
förbundsmedlem. Varje myndighet inom Alvesta kommun ansvarar i sin tur för de 
handlingar som förvaras hos myndigheten innan de överlämnas till 
arkivmyndigheten.  

Enligt arkivlagen 6 § 2st. ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som ger 
information om vilka slags handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur 
arkivet är organiserat. Det framgår även av kommunens arkivreglemente 6 kap 1 § 
att nämnden ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 
Arkivbeskrivningens syfte är att ge en översikt över vilken information som finns 
inom myndigheten samt var den förvaras. Den ska även innehålla uppgifter om 
sökingångar för myndighetens handlingar.  

Av 4 kap 5 § kommunens arkivreglemente framgår vilket ansvar nämnden har i 
arkivfrågor. Bland annat ska vare nämnd fastställa organisation och 
ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens 
verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för 
informationsförvaltningen. Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten 
utser någon annan, vilket ej har gjorts av nämnden för arbete och lärande. 
Arkivansvarig ska sedan utse en eller flera personer som arkivombud. Denna 
ansvarsfördelning framgår av arkivbeskrivningen. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram ett förslag på arkivbeskrivning.   

Bilagor 

NAL AU § 73, daterad den 21 oktober 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020. 

Arkivbeskrivning, daterad den 12 oktober 2020.  
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§ 87 Dnr 2020-00132 007 

 

Revisionsrapport: Granskning av nämnden för arbete och 
lärandes arbete med integration av nyanlända/nysvenska 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta upprättad tjänsteskrivelse som 
svar till revisionen.  

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en granskning om nämnden för arbete och lärandes 
arbete med integration av nyanlända/svenska. Granskningen syftar till att besvara 
huruvida nämndens arbete med integration av nyanlända är ändamålsenlig.  

I granskningen görs bedömningen att nämndens arbete med integration av 
nyanlända inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig bland annat på att 
det finns mål och riktlinjer upprättade för integrationsarbetet men att det saknas 
lokala strategier samt lokal ansvarsfördelning för integrationsarbetet inom 
kommunen och dess geografiska område. Revisionen gör även bedömningen att 
nämnden har vidtagit åtgärder avseende verksamhetens ekonomi men att det inte 
kan konstateras åtgärder avseende uppföljning av mål och verksamhet.  Revisionen 
noterar också att det sker planering av finansiering och kostnader men att det 
behöver utökas för att säkerställa transparensen. 

Revisionen gör bedömningen att nämnden har riktlinjer för vilka krav som ska 
ställas på bidragstagare och att efterlevnaden av dessa följs upp inom 
verksamhetens egenkontroll. Revisionen noterar även nämnden säkerställer att det 
sker en löpande utvärdering av verksamhetens effekter på helheltsnivå, individnivå 
och att genusperspektivet beaktas. 

Förvaltningen för arbete och lärande har upprättat en lokal överenskommelse (LÖK) 
om integration under 2020. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta kommun och 
de statliga och regionala aktörerna inom området. Den lokala överenskommelsen 
har sedan granskningen genomfördes färdigställts och undertecknats. Målgruppen 
för de personer som omfattas av överenskommelsen är nyanlända personer som är 
folkbokförda i Alvesta kommun.  Den kommunövergripande integrationsstrategin 
kommer i viss mån att ersättas av den lokala överenskommelsen om integration. 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under sammanträdet den 21 september 
om att upprätta ett samverkansavtal med kultur- och fritidsnämnden gällande 
fältverksamheten i kommunen. Fältverksamheten är en viktig del i 
integrationsarbetet för ungdomar i kommunen.  

Gällande de av kommunstyrelsen beviljade medlen till anpassade utbildningar för 
att dra nytta av individens tidigare erfarenheter och kunskaper, ett exempel på 
detta är en AVO-utbildning på dari. Eftersom budgetprocessen för 2021 har blivit 
senarelagd med anledning av rådande pandemi har nämnden ännu inte kunnat 
ansöka om ytterligare medel. Detta på grund av att det ännu inte går att säga om 
det finns medel på det strategiska kontot att ansöka om. 
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De deltagare som i dagsläget är aktuella på Arbetsmarknadsavdelningen har en svag 
ställning på arbetsmarknaden. Det största hindret är svårigheter i det svenska 
språket samt att de har ingen, eller kort, utbildningsbakgrund.  För att rikta insatser 
mot denna målgrupp som kan leda till att de får ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden har det startats lärlingsutbildning i kombination med SFI. I 
dagsläget är det lärlingsutbildning till serviceassistent i kombination med SFI som 
erbjuds. Men framöver planeras även för en lärlingsutbildning till måltidsbiträde i 
kombination med SFI. Intresset för utbildningsformen har varit stort.  Detta är en 
insats i samverkan mellan Allbo Lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen. 

För att säkerställa att de verksamhetsmål som enligt prognos inte kommer uppnås 
följs upp, föreslår förvaltningen att rutin gällande målarbetet utökas med att de mål 
som enligt prognos inte kommer vara uppnådda vid årets slut tillförs målarbetet 
inför kommande år. Detta gäller verksamhetsmål där det saknas tillfredställande 
motivering till varför målet inte kommer att uppnås. 

Det pågår en central process i kommunen gällande att införa ett så kallat 
beslutsstödsystem. Beslutsstödsystemet förväntas förbättra den ekonomiska 
prognossäkerheten samt uppföljning av verksamhetens nyckeltal. Nyckeltalen är en 
grund i att kunna planera verksamhet och ekonomi utifrån rådande förutsättningar. 
I dagsläget får förvaltningen till stor del förlita sig på nationell data men i och med 
ett beslutsstödsystem och underliggande datalager finns möjlighet att ta fram egen 
statistik utifrån den egna verksamheten.  

Tillgången till egen statistik, i och med ett beslutsstödsystem, kommer även 
underlätta arbetet med att ta fram verksamhetens mål. Genom att följa nyckeltalen 
kan utvecklingsområden för verksamheten identifieras och mätbara 
verksamhetsmål kan utformas utifrån de identifierade utvecklingsområdena.     

Bilagor 

NAL AU § 68, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2020. 

Missiv, daterat den 30 juni 2020 

Revisionsrapport, daterad den 30 juni 2020  

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 88 Dnr 2020-00194 133 

 

Information om mottagande av ensamkommande flyktingbarn i 
Alvesta kommun, från 2007 till 2020. 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Under sammanträdet redogör integrationsutvecklare för det kommunala 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under åren 2007 till 2020. 

Under 2006 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta verksamhet för 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Totalt har 157 barn/ungdomar tagits 
emot i kommunen under åren 2007 till 2020. Av dessa har 23 personer varit flickor. 
Barnen/ungdomarna har tillhört tolv olika språkgrupper där dari har varit den 
största. Åtta av tio hade bakgrund från mellanöstern eller centralasien 

Det första hemmet för vård eller boende, HVB, som öppnade var ”Spiran” och 
under en period fanns verksamhet vid tre boenden i kommunen. Två i Alvesta 
centralort och ett i Grimslöv. Som mest har det funnits cirka 15 stödlägenheter 
utspridda i kommunen.  

All HVB- och stödboendeverksamhet har varit organiserad inom förvaltningen för 
arbete och lärande.  

Avvecklingen av HVB- verksamheten avslutades under april månad 2020. När HVB- 
verksamheten avslutades fanns 13 ungdomar kvar i verksamheten. Dessa bor i 
lägenheter med stöd i utslussningen. Det är avdelning Barn och familj som ansvarar 
för denna verksamhet.     

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2020.  
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§ 89 Dnr 2020-00186 000 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige gällande utveckling av 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet   

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna nämnden för arbete och lärandes återrapportering i ärendet.    

Sammanfattning 

I samband med att ärendet ”Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända” behandlades av 
kommunfullmäktige den 19 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge 
kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg (numera 
nämnden för arbete och lärande) i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
utvärdering kring hur det integrationsstöd  på 100 000 kr används och vilka behov 
som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 

Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande fick även i uppdrag 
att ge förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen tagit fram förslag på förändringar som kan verka gynnsamma 
för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet samt 
redogjort för integrationsstödet om totalt 100 000kr, vilket redovisas i bilagd 
skrivelse. 

Behovet av integrationsinsatser för nya kommunmottagna har förändrats de 
senaste åren. Antalet kommunmottagna har minskat för varje år sedan toppen 
under år 2013. Under 2013 togs det emot 287 personer och under första halvan av 
2020 var det endast sex personer som folkbokförde sig i Alvesta kommun.  Flertalet 
integrationsinsatser inom kultur-fritidsområdet, där även frivilligorganisationerna är 
involverade, pågår i kommunen. Det är viktigt att dessa insatser bibehålls och 
fortsätter utvecklas.  

En lokal överenskommelse (LÖK) om integration är framtagen i år och är 
undertecknad av samtliga parter. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta 
kommun och de statliga och regionala aktörerna. Överenskommelsen avser 
nyanlända personer som är folkbokförda i kommunen. En av överenskommelsens 
viktigaste delar är delaktighet vilket innebär delaktighet i samhället och integration.  

Eftersom det i dagsläget inte finns något beslut om att integrationsstöd ska 
fördelas, har en fördjupad utredning och utvärdering av integrationsstödet inte 
kunnat genomföras. 

Ärendet kommer även att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.  
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Bilagor 

NAL AU § 69, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 september 2020. 

Skrivelse, daterad den 23 september 2020. 

KS § 96, Beslut om integrationsstöd för 2018–2019, daterad den 11 september 
2018. 

KF § 139, Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet.    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 90 Dnr 2020-00039 013 

 

Information och statistik från Ekonomiskt bistånd, 
Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter 

Beslut 

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

Sammanfattning 

På sammanträdet redogörs för statistik och nuläge vid avdelning Ekonomiskt 
bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2020. 

Informationsunderlag från arbetsmarknadsavdelningen, daterad den 3 november 
2020.  
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§ 91 Dnr 2020-00190 701 

 

Handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Anta handlingsplanen för ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” i sin helhet 

2. Ge förvaltningen för arbete och lärande i uppdrag att två gånger per år, i 
april och december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om 
de pågående insatserna och åtgärderna som finns specificerade i 
handlingsplanen; vilka insatser som har gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet varit.   

Sammanfattning 

 I det länsgemensamma projektet ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg!” togs 2019 
beslut att alla kommuner ska ha en lokal organisering för Barnens Bästa. Beslut 
fattades att våra gemensamma processer skulle underordnas ”Barnets bästa gäller! 
– i Alvesta kommun”. En förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram 
som ett stöd i arbetet med det övergripande målet: att utveckla samarbete med 
varandra för barnens bästa. Arbetet drivs av en styrgrupp med representanter från 
tre förvaltningarna: utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande 
och kultur- och fritidsförvaltningen. I styrgruppen finns även representanter för 
polis och Regionen. Målsättningen är att även få med civilsamhället. 

Handlingsplanen innehåller övergripande inriktning för arbetet och konkreta 
aktiviteter. Denna plan går upp till beslut i utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande.  

Barnkonsekvensanalys 

Med denna plan tas en inriktningsförskjutning till att med gemensamma tidiga 
krafter hjälpa och stödja våra barn och unga. Vi yrkesverksamma ska arbeta för att 
tillsammans hitta lösningar, i samråd, där vi utgår ifrån barnets bästa. 
Att arbeta tillsammans med våra barn och ungdomar på deras arena utifrån ett 
salutogent synsätt.  

Bilagor 

NAL AU § 70, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020. 

Barnens Bästa Gäller! – i Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020.   

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 92 Dnr 2020-00026 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3953-19, daterad den 24 augusti 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3253-19, daterad den 26 augusti 
2020. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3759-20, daterad den 28 augusti 
2020. 

4. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 2446-20, daterad den 7 
september 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3383-19, daterad den 9 
september 2020. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1513-20, daterad den 14 
september 2020. 

7. Växjö tingsrätt, dom i mål nr T 2939-20, daterad den 17 september 2020. 

8. Anmälan om klagomål, daterad den 23 september 2020. 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 271-20, daterad den 2 oktober 
2020. 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 212-20, daterad den 5 oktober 
2020.    

Bilagor 

NAL AU § 74, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020.  
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§ 93 Dnr 2020-00027 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 21 september 2020 har ett tillbud registrerats  

Bilagor 

NAL AU § 75, daterad den 21 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020. 

Sjukfrånvarostatistik per augusti 2020, daterad den 28 september 2020.  
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§ 94 Dnr 2020-00025 002 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per september 2020 

Avdelningen Barn och familj, per september 2020 

Avdelningen Vuxen, per september 2020. 

Allbo Lärcenter, per september 2020 

Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 19 augusti 2020.  
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§ 95 Dnr 2020-00076 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet.  

 


