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Utsedd att justera: Heléne Andersson 
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 Justerare 
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Anslagsbevis för Nämnden för arbete och lärande 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 
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Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-23 Datum då anslaget tas ned 2021-07-16 
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Underskrift 
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§ 36 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Information från ordförande 

Ordförande informerar om att han tillsammans med förvaltningschef varit inbjuden 
till kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2021 för att föredra nämnden för 
arbete och lärandes ekonomiska situation och åtgärdsplan för budget i balans  

Ordförande informerar om att han har varit i kontakt med representanter från 
Växjö Fria Fordonsgymnasium om fortsatt samarbete. Ytterligare möte kommer att 
äga rum under vecka 26. 

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att byggnation av metodrum för vård- och 
omsorgsutbildningen har påbörjats under vecka 23 och kommer att vara klart till 
vecka 28. Vård- och omsorgsutbildningens nuvarande lokaler på Gärdesvägen 4 
kommer därefter bli tillgängliga för utbildningsförvaltningen att ta i bruk.  

Förvaltningschef informerar om att kommunstyrelsen under sammanträdet den 8 
juni 2021 beslutade, inom ramen för målet om att minska arbetslösheten i 
kommunen, om uppdrag kopplat till att förebygga ungdomsarbetslöshet. 
Förvaltningen för arbete och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen är delaktiga i uppdraget. Förvaltningen för arbete 
och lärande kommer att arbeta med uppdraget utifrån Ungdomskontoret och 
genom satsningen Ungdomsjobb. Nämnden för arbete och lärande har fått ett 
ramtillskott motsvarande totalt 700 000 kr från de 2 miljoner kronor som finns 
avsatta för uppdraget. 500 000 kr för satsningen på Ungdomsjobb och 200 000 kr 
för verksamheten inom Ungdomskontoret och medfinansieringen till ESF-projektet 
Fasetten.  Förvaltningen har skickat ut brev med information till samtliga 
folkbokförda ungdomar i kommunen som avslutade sina gymnasiestudier år 2020 
eller år 2021. Samma dag som brevet nådde fram till ungdomarna var det 17 
stycken som hörde av sig till Ungdomskontoret. 

Information från ledamöter 

Stig Jacobsson (L) lämnar information från tillgänglighetsrådets senaste 
sammanträde. Hagaparken ska rustas upp och ritningar för hur parken ska utformas 
kommer att presenteras efter sommaren.  
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§ 38 Dnr 2021-00118 751 

 

Sekretessärende  

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll. 
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§ 39 Dnr 2021-00119 757 

 

Sekretessärende  

Sammanfattning 

 Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll.  
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§ 40 Dnr 2020-00161 001 

 

Uppföljning gällande organisation för fältverksamheten i 
Alvesta kommun  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Vid sammanträdet den 21 september 2020 beslutade nämnden för arbete och 
lärande om att fältorganisationen i kommunen skulle organiseras under 
förvaltningen för arbete och lärande och att förvaltningen skulle upprätta ett avtal 
om samverkan gällande fältverksamheten med kultur- och fritidsförvaltningen.  

Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen om en ramöverföring från 
kultur- och fritidsnämnden till nämnden för arbete och lärande motsvarande 
500 000kr från och med den 1 januari 2021. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat 
beslut om en sådan ramöverföring. 

Den fältassistent som tidigare arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen har 
flyttat över till förvaltningen för arbete och lärande och arbetsleds inom 
fältverksamheten som är organiserad vid stöd- och behandlingsenheten för barn 
och unga.    

Bilagor 

NAL AU § 29, datera den 26 maj 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2021 

NAL § 71, Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad 
den 21 september 2020.  
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§ 41 Dnr 2021-00078 702 

 

Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2020 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisning gällande 
verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2020.  

Sammanfattning 

Alvesta kommun är tillsammans med Lessebo kommun, Tingsryds kommun, 
Uppvidinge kommun och Växjö kommun en gemensam organisation i handläggning 
av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. 
Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan 
av detaljhandel och servering av folköl. 

I verksamhetsuppföljningen beskrivs bland annat arbetet med 
alkoholhandläggningen under 2020 och även planerat arbete under 2021. 

Under sammanträdet redogör alkoholhandläggare för hur pandemin har påverkat 
tillståndshavarna.   

Bilagor 

NAL AU § 28, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2020, daterad den 20 april 2021.  
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§ 42 Dnr 2021-00027 609 

 

Prislista för bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och 
interkommunal ersättning 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna ny prislista för 
bidragsbelopp och interkommunal ersättning från och med 1 juli 2021 för 
resterande del av år 2021.  

Sammanfattning 

När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till bidragsbelopp per 
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som tar 
emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning från 
hemkommunen.  

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 24 februari 2021 
om prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning för år 2021 till och 
med 30 juni 2021. Beslut om ny prislista ska fattas vid nämndens sammanträde den 
17 juni 2021. 

Beslut om ny prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning behöver 
fattas utifrån att nationella gymnasieprogram ska starta vid Alvesta gymnasieskola.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2021. 

Prislista för bidragsbelopp 2021, daterad den 8 juni 2021.  

Beslutet skickas till 

Samtliga berörda fristående och kommunala gymnasieskolor 
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§ 43 Dnr 2021-00086 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per april 2021.  

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska uppföljningen per 30 april 2021 förväntas nämnden för arbete 
och lärande vid årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade 
anslag om ca -20,5 miljoner kronor.  

Gällande intäkterna redovisas per april 2021 13,7 miljoner kronor jämfört mot 
budgeterade 13,1 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och 
ett överskott motsvarande 3,1 miljoner kronor förväntas vid årets slut. 

Personalkostnaderna prognostiseras att överstiga budget med motsvarande 2,4 
miljoner. I personalkostnaderna ingår även kostnader för familjehem och 
lönebidragsanställningar. Kostnaderna för familjehem beräknas överskrida 
budgeterade anslag med 0,5 miljoner kronor och lönebidragsanställningar förväntas 
hållas inom budgeterade ramar. På de enheter där personalkostnaderna överstiger 
budget, och där inte kostnaderna täcks av intäkter, pågår en översyn.  

Posten övriga kostnader förväntas vid årets slut ha en negativ avvikelse på -21,2 
miljoner kronor, där köpt utbildning står för det största befarade överskridandet. 
Även placeringskostnaderna vid avdelning Barn och Vuxen förväntas överstiga 
budget.    

Bilagor 

NAL AU § 26, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021. 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021, daterad den 7 maj 2021. 
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§ 44 Dnr 2021-00120 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per maj 2021.   

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per 31 maj 2021 förväntas nämnden för 
arbete och lärande ha en total negativ avvikelse motsvarande ca -18 miljoner 
kronor gentemot budgeterade anslag vid årets slut. 

Gällande intäkterna förväntas en positiv avvikelse motsvarande 2,7 miljoner kronor. 
Dock har en minskning från föregående prognos tagits med avseende minskade 
förväntade intäkter från Migrationsverket.  

För personalkostnaderna förväntas vid årets slut en negativ avvikelse om ca -1,2 
miljoner kronor. I dessa kostnader ingår även kostnader för familjehem och 
lönebidragsanställningar. På de enheter där personalkostnaderna beräknas 
överstiga den budgeterade ramen, och där kostnaderna inte kommer att täckas av 
intäkter, pågår en översyn.  

De övriga kostnaderna förväntas överstiga de budgeterade anslagen med 
motsvarande -19,5 miljoner kronor. Det är köpt utbildning som står för det största 
befarade överskridandet, -12 miljoner kronor. Förvaltningen har bestridit fakturor 
som rör elever som från och med höstterminen 2020 antagits till externa studier vid 
individuellt program (IM YRK) och som finns i Alvesta kommuns egen regi. Då 
Skolinspektionen har gett Alvesta kommun rätt i den tolkning av lagstiftningen som 
har gjorts och hittills har inget besked kommit från berörd fristående aktör om en 
eventuell rättslig process, så har en nedskrivning av dessa fakturor tagits med i 
prognosen.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2021.  

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021, daterad den 8 juni 2021.  
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§ 45 Dnr 2021-00080 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande redovisade vid månadsuppföljningen per mars ett 
prognostiserat underskott mot budgeterade anslag motsvarande -20,1 miljoner 
kronor.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, 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) 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans som skall redovisas kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Förvaltningen har upprättat en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen redovisas åtgärder 
motsvarande 850 000kr och förvaltningen fortsätter arbetet med att löpande 
uppdatera med åtgärder för budget i balans. 

Eftersom beslut om att godkänna redovisad åtgärdsplan inte kunde avvakta till 
nämndens sammanträde, med anledning av att åtgärdsplanen behövde expedieras 
till kommunstyrelsens arbetsutskott, har nämndens ordförande fattat beslutet med 
stöd av delegerad beslutanderätt enligt nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning punkt 15.1 för brådskande ärenden som inte kan avvakta till 
nämnden sammanträder.  

Under arbetsutskottets sammanträde redogjorde förvaltningschef för att en ny post 
avseende en intäkt kommer att tillföras åtgärdsplan för budget i balans. 
Förvaltningen har rekvirerat 1 034 000 kr från Socialstyrelsen för subventioner av 
familjehemsplaceringar. 

Sedan arbetsutskottets sammanträde har ytterligare åtgärder tillförts 
åtgärdsplanen för budget i balans. Dessa motsvarar ekonomiska åtgärder för 
budget i balans om ca 3,5 miljoner kronor. 
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Protokollsanteckning 

Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få nedtecknat till protokollet att hon 
anser att de redovisade punkterna i åtgärdsplanen är för få och att det behöver 
tillföras ytterligare åtgärder för budget i balans.   

Bilagor 

NAL AU § 27, daterad den 26 maj 2021.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Ordförandebeslut, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 12 maj 2021. 

Åtgärdsplan för budget i balans per mars 2021, daterad den 12 maj 2021. 
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§ 46 Dnr 2021-00096 791 

 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta handlingsplan för arbete mot 
våld i nära relationer och att uppföljning av de förbättringsområden och mål som 
anges i handlingsplanen följs upp och redovisas nämnden årligen.   

Sammanfattning 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig 
folkhälsofråga som kräver stödinsatser men också omfattande förebyggande 
åtgärder. Våldet medför stora individuella konsekvenser men även höga kostnader 
för samhället.  

Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet har historiskt betraktats som ett 
individuellt och marginellt problem som var en privat angelägenhet. De senaste 30 
åren har dock mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet kommit att bli en allt mer 
offentlig angelägenhet som uppmärksammats genom medier och politik som lyft 
våldet som ett strukturellt problem som berör alla. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag på övergripande handlingsplan för arbetet 
mot våld i nära relationer. Handlingsplanen riktar sig till medarbetare vid 
förvaltningen för arbete och lärande samt nämndens ledamöter.  

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära 
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående. Även att 
verksamheten och det förebyggande arbetet systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas. Inom ramen för handlingsplanen implementeras även delar av den 
regionala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. 

Handlingsplanen innefattar uppföljningsbara mål för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i handlingsplanen   

Bilagor 

NAL AU § 31, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 maj 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

18(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 47 Dnr 2021-00099 610 

 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid Alvesta 
Gymnasieskola, Alvesta kommun 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna plan för utbildning 
avseende introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola.   

Sammanfattning 

Eftersom introduktionsprogrammen, IM, inte har någon nationellt fastställd 
struktur skall huvudmannen enligt skollagen (2010:800) fastställa en plan för 
utbildning. Detta för att det skall tydliggöras vilken målsättning och viljeinriktning 
huvudmannen har för utbildningarna vid de olika introduktionsprogrammen.   

Planen ska kompletteras med en programplan för respektive inriktning och en 
individuell studieplan för varje elev. Det är rektors ansvar att programplan såväl 
som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på Plan för utbildning avseende 
introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola. Underlaget omfattar även 
information om programplaner för introduktionsprogrammen.    

Bilagor 

NAL AU § 32, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Plan för utbildning och programplaner – Introduktionsprogrammen vid Alvesta 
gymnasieskola, daterad den 17 maj 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

19(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 48 Dnr 2021-00094 749 

 

Rutin för hantering av lex Sarah och andra avvikelser 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. godkänna rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser, 

2. vid behov av förändringar i rutinen som är av mindre betydande karaktär 
ges förvaltningschef rätt att besluta om dessa förändringar.  

Sammanfattning 

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i 
verksamheter inom socialtjänsten, SoL och enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna 
verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. 

I förvaltningens rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser redovisas hur 
processen går till från att ett missförhållande eller risk för missförhållande 
upptäckts till att ärendet avslutas. Rutinen är framtagen utifrån de riktlinjer och 
bestämmelser som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex 
Sarah, SOSFS 2011:5.  

Bilagor 

NAL AU § 33, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2021. 

Rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser, daterad den 19 maj 2021.   

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

20(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2021-00095 749 

 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. godkänna rutin för hantering av synpunkter och klagomål. 

2. vid behov av förändringar i rutinen som är av mindre betydande karaktär 
ges förvaltningschef rätt att besluta om dessa förändringar.  

Sammanfattning 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet.  

I förvaltningens förslag på rutin för hantering av synpunkter och klagomål redovisas 
hur processen går till från att en synpunkt eller ett klagomål kommer in till 
förvaltningen till att ärendet avslutas. Rutinen är framtagen utifrån de riktlinjer och 
bestämmelser som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.  

Bilagor 

NAL AU § 34, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2021. 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål, daterad den 19 maj 2021.  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

21(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Dnr 2021-00055 000 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller 
delar av tolkkostnaden  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt med 
gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Annette Lindström (-) har i en motion med motiveringen ”Utred möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden” föreslagit en avgiftstrappa för språktolk 
innebärande att språktolkhjälp för nyanlända under det första året i Sverige ska 
vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den nyanlände debiteras halva 
kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i Sverige ska den nyanlände 
debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av tolk kvarstår. Enligt 
förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från debitering, likaså 
personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande.  

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. Därav föreslår nämnden för arbete och lärande att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen hänvisning till vad som anges i denna tjänsteskrivelse.     

Yrkanden 

 Fredrik Jonsson (-) yrkar att motionen ska bifallas. 

Anette Lindström (-) yrkar bifall till Fredrik Jonssons (-) yrkande. 

Linnea Naess (V) och Heléne Andersson(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.   



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

22(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att det finns två förslag för nämnden att ta ställning till. 
Arbetsutskottets förslag till beslut och Fredrik Jonssons yrkande. Ordförande ställer 
de två förslagen mot varandra och finner via acklamation att nämnden för arbete 
och lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.     

Bilagor 

NAL AU § 35, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2021. 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
daterad den 10 mars 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

23(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Dnr 2021-00097 004 

 

Informationshanteringsplan, nämnden för arbete och lärande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna framtaget förslag på 
informationshanteringsplan.  

Sammanfattning 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår bland annat av 
offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen samt av det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 
186/2015). Enligt dessa bestämmelser ska nämnden för arbete och lärande 
upprätta en arkivbeskrivning, arkivförteckning samt en informationshanteringsplan 
(även kallad dokumenthanteringsplan) som tillsammans ger en helhetsbild över hur 
nämnden hanterar allmänna handlingar.  

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 dess att de överlämnas till 
arkivmyndigheten.  

Arkivbeskrivningen behandlades av nämnden vid sammanträdet den 11 november 
2020.  

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram förslag på 
informationshanteringsplan för nämnden för arbete och lärandes handlingar. 
Bedömning görs att informationshanteringsplanen är utformad på ett sådant sätt 
att en arkivförteckning inte behövs.      

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Informationshanteringsplan, nämnden för arbete och lärande, daterad den 8 juni 
2021.  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Dnr 2021-00098 000 

 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum 
utifrån ett integrationsperspektiv 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en utredning gällande insatserna vid familjecentrum utifrån ett 
integrationsperspektiv. Utredningen skall redovisas vid nämndens sammanträde 
den 29 september 2021   

Sammanfattning 

Nämndens presidium har väckt frågan om en genomlysning av de insatser som 
erbjuds inom ramen för socialrådgivningen vid familjecentrums verksamhet utifrån 
ett integrationsperspektiv.  

Det finns en politisk vilja om att arbetet vid familjecentrum ska verka för att stärka 
integration mellan olika samhällsgrupper på ett förtjänstfullt sätt samt för att 
motverka segregation.  

Bilagor 

NAL AU § 30, daterad den 26 maj 2021.  

Tjänsteskrivelse, datera den 14 maj 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

25(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Dnr 2021-00010 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.  

Fyra tillbud och en skada utan frånvaro har registrerats sedan nämndens 
sammanträde den 21 april 2021.   

Bilagor 

NAL AU § 36, daterad den 26 maj 2021.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2021. 

Sjukfrånvarostatistik per mars 2021, daterad den 29 april 2021 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1036-21, daterad den 9 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1156-21, daterad den 12 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 743-21, daterad den 21 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1633-21, daterad den 26 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1633-21, daterad den 28 april 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL oh LSS, daterad den 30 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1633-21, daterad den 6 maj 2021.  

Bilagor 

NAL AU § 37, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

27(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2021-00011 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. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-03-01 till 2021-04-30.  

Bilagor 

NAL AU § 38, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-03-01 till 2021-04-30, 
daterad den 18 maj 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

28(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2021-00012 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäls under sammanträdet. 

 


