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Dnr 683

Godkännande av dagordningen
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta utskickad dagordning.
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Dnr 684

Informations- och diskussionsärenden
Sammanfattning
Information från ordförande
Ingen information lämnas under sammanträdet
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef informerar om den enkät som har skickats ut till samtliga elever
som studerar vid gymnasiet och är folkbokförda i Alvesta kommun. Svarsfrekvensen
har varit relativt hög och cirka en tredjedel av ungdomarna har besvarat enkäten.
Förvaltningschef berättar att det har gått ut information om de aktiveter Alvesta
kommun anordnar för ungdomar under sommaren.
Förvaltningschef informerar om att eleverna vid IM-gymnasiet kommer att äta
lunch på Hagaskolan från och med höstterminen 2020. Claudia Crowley Sörensson
(M), Anette Lindström (-) och Mehdi Zullufi (S) framför att de är oroliga över
situationer som kan uppstå i samband med denna lösning och önskar att
förvaltningen ska se över ett annat upplägg. Ytterligare information i ärendet ska
lämnas under nämndens nästa sammanträde 21 september 2020.
Information från ledamöter
Claudia Crowley Sörensson (M) och Heléne Andersson (C) har deltagit i Kommunalt
forum. Det uppstod tekniska problem under mötet som ägde rum digitalt. De fick
bland annat information om barnkonventionen som blev lag den 1 januari 2020.
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Dnr 2020-00116 139

Brukarundersökning kring ensamkommande ungdomars tankar
och erfarenheter kring mottagandet och integrationen i Alvesta
kommun
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Besart Ferati och Parham Nessani har under våren utfört praktik kopplat till sina
universitetsstudier vid förvaltningen. De har under sin praktik genomfört en
brukarundersökning med syfte att få mer kunskap om ensamkommande
ungdomars tankar och erfarenheter kring mottagandet i Alvesta kommun och
integration i kommunen.
Undersökningen har genomförts i formen av en kvalitativ undersökning. Intervjuer
har genomförts med fyra ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande
barn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Brukarundersökning kring ensamkommande ungdomars tankar
och erfarenheter kring mottagandet och integrationen i Alvesta kommun, daterad
den 9 juni 2020.
Rapport, Brukarundersökning, daterad den 9 juni 2020.
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Dnr 2020-00117 000

Sekretessärende
Sammanfattning
Ärendet protokollförs i separat protokoll.
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Dnr 2020-00111 040

Ekonomisk månadsrapport per maj 2020
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av
ekonomisk månadsrapport per maj 2020.

Sammanfattning
Vid uppföljningen per maj förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid årets
slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterande anslag om ca -18,6
miljoner kronor.
Gällande intäkterna görs bedömningen att förvaltningen som helhet, per helår
kommer ha en total positiv avvikelse mot budet med totalt 0,3 miljoner. När det
gäller personalkostnader så ligger prognostiserat utfall per helår på en positiv
avvikelse med 2,5 miljoner kronor. Den största avvikelsen från budget återfinns
under övriga kostnader. För övriga kostnader prognostiseras, per helår, en negativ
avvikelse mot budget med -21,4 miljoner kronor. Den post där avvikelsen är som
störst är ”köp av utbildning”, där en prognostiserad negativ avvikelse per helår
uppgår till -12 miljoner kronor

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsrapport per maj 2020, daterad den 9 juni 2020.
Månadsrapport per maj 2020, daterad den 4 juni 2020.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Dnr 2019-00227 040

Åtgärdsplan för en budget i balans
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att:
1. Godkänna upprättad åtgärdsplan för budget i balans.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny
organisation för avdelningen Barn och familj till nämndens sammanträde 21
september 2020
3. Ytterligare åtgärder ska tillföras åtgärdsplanen till nämndens sammanträde
21 september 2020.

Sammanfattning
Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 21 april
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har och
att återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020.
Förvaltningen har kostnader för verksamhet som inte är direkt lagstyrd. En
genomgång av dessa kostnader och verksamheter har gjorts. Ytterligare kostnader
där förvaltningen ser att en besparing är möjlig, har tillförts upprättad åtgärdsplan
för budget i balans.
Under nämndens sammanträde 25 maj 2020 presenterades åtgärdsplan där
ytterligare fem åtgärder lagts till, bland annat punkten ”Förändring av riktlinjer för
avdelningen Ekonomiskt bistånd”. Förslag till förändringar av riktlinjer för
ekonomiskt bistånd behandlas i ett eget ärende.
Under sammanträdet får nämnden ta del av den Power Point som visades när
nämndens presidium och förvaltningschef var kallade att föredra åtgärdsplanen för
kommunstyrelsen den 2 juni 2020.
Nämndens ledamöter får under sammanträdet information om behovet av ny
organisation för avdelningen barn och familj. Det minskade antalet
ensamkommande barn, Barnens bästa gäller, Familjecentral och fältverksamheten
behöver tas i beaktande vid en eventuell omorganisation.

Yrkanden
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tilläggsyrkande om att ytterligare åtgärder ska tillföras åtgärdsplanen till
nämndens sammanträde 21 september 2020.

Beslutsgång
Ordförande Sebastian Ohlsson (S) frågar nämnden om det är nämndens mening att
besluta i enlighet med det arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley
Sörenssons (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för
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arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag och Claudia Crowley
Sörenssons (M) tilläggsyrkande.

Bilagor
NAL AU § 41, daterad den 1 juni 2020
Tjänsteskrivelse, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 22 maj 2020
Åtgärdsplan för budget i balans per maj 2020, daterad den
Åtgärdsplan för budget i balans per april 2020, daterad den 19 maj 2020.
NAL § 19, daterad den 21 april 2020.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2020-00083 007

Revisionsrapport: Granskning av nämndernas hantering av
budgetunderskotten samt hur kommunstyrelsen hanterat sin
uppsiktsplikt
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att:
1. Anta upprättad tjänsteskrivelse som svar till revisionen.
2. När nämnden för arbete och lärandes månadsrapport visar på en negativ
avvikelse mot budget ska en åtgärdsplan för budget i balans upprättas och
löpande uppdateras samt redovisas till nämnden som en stående punkt på
dagordningen under året.

Sammanfattning
Mot bakgrund av att bland annat nämnden för arbete och lärande har ett
budgetunderskott har revisionen genomfört en granskning om nämnden för arbete
och lärande bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Granskningen omfattar även
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen gällande dess
uppsiktsplikt över nämnderna.
I granskningen görs bedömningen att nämnden för arbete och lärande inte har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig bland
annat på att nämnden inte har fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk
information, att de beslut som fattats inte har en tillräcklig spårbarhet och att
nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett tillräcklig rutin
för det.
Förvaltningen för arbete och lärande arbetar aktivt med att utveckla den
ekonomiska uppföljningsprocessen. Förvaltningen har intensifierat den
strukturerade ekonomiska uppföljningen vilket förväntas ge bättre underlag till
åtgärdsplaner för budget i balans. Förvaltningen har sedan granskningen
genomfördes löpnande uppdaterat upprättad åtgärdsplan vilken har redovisats
nämnden.
Förvaltningen bedömer även att införandet av ett beslutsstödsystem samt ett nytt
ekonomisystem kommer underlätta uppföljningen framöver.
Förvaltningen för arbete och lärande arbetar för att upprätta rutin för att
säkerställa att de underlag som presenteras för nämnden på ett bättre sett ska leva
upp till de krav som framkommer i granskningen. Bland annat ska det av underlag
gällande åtgärder som presenteras för nämnden framgå förväntad ekonomisk
effekt, konsekvens av åtgärden samt när i tid och på vilket sätt åtgärdens effekt ska
följas upp samt redovisas till nämnden. Den gemensamma mallen för åtgärdsplanen
som finns behöver uppfylla detta.
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För att säkerställa en löpande uppföljning av arbetet med beslutade åtgärder
föreslås att ett stående ärende till nämnden de år när nämndens månadsrapport
visar på en negativ avvikelse mot budget ska vara ”Redovisning av åtgärdsplan för
budget i balans ”.

Bilagor
NAL AU § 42, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten,
daterad den 22 maj 2020.
Missiv, daterad den 24 april 2020
Granskningsrapport, daterad den 24 april 2020

Beslutet skickas till
Revisionen
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Dnr 2020-00090 000

Utredning/genomlysning av arbetsmarknadsavdelningen, AMA.
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att återremittera ärendet.

Sammanfattning
Nämnden för arbete och lärande beslutade under sammanträdet 21 april 2020 att
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning/genomlysning av
arbetsmarknadsavdelningen.
Förvaltningen har genom upprättad skrivelse redovisat
arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Arbetsmarknadsavdelningen verkar för
att arbetssökande i alla åldersgrupper ska få en chans att till att hitta en långsiktig
lösning, som tillexempel kan vara jobb eller utbildning. Avdelningen har idag två
huvudområden, ett Förberedande program och Intern service.
I bilagd skrivelse återfinns redogörelse över anställd personal vid avdelningen,
intäkter, effekter samt en mer detaljerad beskrivning av
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet.

Bilagor
NAL AU § 44, daterad den 1 juni 2020.
Skriftligt yrkande om återremiss, daterad den 1 juni 2020
Tjänsteskrivelse, Utredning/genomlysning av Arbetsmarknadsavdelningen, AMA,
daterad den 20 maj 2020.
Skrivelse, daterad den 20 maj 2020.
NAL § 20, daterad den 21 april 2020.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

13(23)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Nämnden för arbete och lärande
§ 54

2020-06-18

Dnr 2020-00099 600

Beslut om nationella gymnasieprogram i form av
lärlingsutbildning, med start höstterminen 2021
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att starta tre nationella yrkesprogram i
form av gymnasiala lärlingsutbildningar vid avdelningen Allbo Lärcenter till
höstterminen 2021; ett industriprogram med fyra inriktningar, ett vård- och
omsorgsprogram samt en utbildning inom Barn och fritid

Sammanfattning
Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 25 maj
2020 (NAL § 23) att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för
möjligheten att starta gymnasial lärlingsutbildning; ett industriprogram med fyra
inriktningar samt ett vård- och omsorgsprogram.
Kommunens kostnader för köp av utbildning har skenat de senaste åren. Med de
ersättningsmodeller som finns så har kommunen mycket liten möjlighet att påverka
priset för gymnasieutbildningar. Inför läsåret 2020/2021 har Växjö kommun
förtydligat att de som är skrivna i Alvesta kommun och söker till
introduktionsprogrammet betraktas som sökande i andra hand. Allt enligt det
samverkansavtal som finns. Det ledde till att Alvestas introduktionsprogram
breddade sitt utbud med tre yrkesinriktningar för att på så sätt lösa kommunens
ansvar för målgruppen. Det betyder att vi har en gymnasieskola med bred
kompetens och en erfaren organisation och en förmåga att utöka med fler
utbildningar. Flera organisationsdelar bedöms klara av fler elever utan att mer
personal anställs. Det gäller ledning, vägledning, samordning och utveckling.
Gymnasiets syfte enligt skollagen är att ”utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra
en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och
en bas för rekrytering till högskolesektorn.” Industrin i kommunen såväl som i
regionen har ett uttalat behov av arbetskraft, samma gäller för vårdsektorn och
barnomsorgen. Vidare lämpar sig utbildningarna mot dessa delar för
lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning innebär att vi använder oss av den kompetens
och de lärmiljöer som arbetslivet erbjuder. Skolan behöver inte själv investera i dyra
specialsalar med mera. Med en egen gymnasieskola kan kostnader och kvalitet
styras mer direkt. I bilaga 1 beskrivs en budget för ett startår, år två och tre.
Kostnaden för kommunen bedöms kunna vara samma eller något lägre än dagens.
Som bilaga 2 finns en tänkt organisation (budgetgrundande).
Beslut om organisation och budget för verksamheten tas i samband med
Verksamhetsplanen för år 2021.
Antal elever framgår av bilaga 3. Vi behöver rekrytera sammanlagt 24 elever år ett,
32 år två och 57 år tre, dvs ca 10-20 % av årskullen.
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Beslutet föreslås delas upp i tre delar separerade i tid i syfte att minska
risktagandet. Etapp ett innebär tre yrkesprogram, etapp två ytterligare ett
yrkesprogram, etapp tre ett teoretiskt program och slutligen etapp fyra ytterligare
två teoretiska program.
Beslut om eventuell utökning med ytterligare ett nationellt gymnasieprogram bör,
med anledning av tid för planering och elevrekrytering, fattas senast under maj
månad 2021.

Bilagor
NAL AU § 43, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om nationella gymnasieprogram i form av
lärlingsutbildning, med start höstterminen 2021, daterad den 29 maj 2020.
Bilaga 1 Budgetunderlag, daterad den 29 maj 2020.
Bilaga 2 Förslag på organisationsmodell daterad den 29 maj 2020.
Bilaga 3 Elevtal, daterad den 29 maj 2020.
Statistik och information från arbetsförmedlingen, daterad den 30 maj 2020.
NAL § 41, daterade den 25 maj 2020.

Beslutet skickas till
Allbo Lärcenter
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Dnr 2020-00098 754

Riktlinjer avdelning ekonomiskt bistånd
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag om
revidering av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd med ändringen om att bistånd för
semestervistelse ändras till dagsutflykt och att bistånd beviljas med 600 kr per barn.

Sammanfattning
Nämnden individ- och familjeomsorg beslutade 10 december 2018 (NIF § 98) om
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Med anledning av nämndens nuvarande
ekonomiska förutsättningar har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram möjliga
revideringar i gällande riktlinjer för att om möjligt sänka kostnaderna för
försörjningsstöd. I bilagd skrivelse återfinns de punkter i riktlinjerna som
förvaltningen föreslår ska ändras.
Socialtjänstlagen, praxis och barnkonventionen måste tas i beaktande vid beslut.
Vid nämndens sammanträde 25 maj 2020 (NAL § 37) togs revidering av riktlinjer för
Ekonomiskt bistånd upp som en punkt i åtgärdsplanen för budget i balans.

Bilagor
NAL AU § 46, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, daterad den 29
maj 2020.
Skrivelse, revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd utifrån arbetsutskottets
förslag, daterad den 8 juni 2020.
Skrivelse, Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, daterad den 29 maj 2020
Bilaga 1, daterad den 29 maj 2020.
Riktlinjer för Ekonomiskt bistånd, daterad den 10 december 2020.

Beslutet skickas till
Avdelning Ekonmiskt bistånd
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Dnr 2020-00073 754

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har i en motion med rubriken
”Motion om krav för försörjningsstöd” föreslagit att den som mottar
försörjningsstöd ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar per vecka.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för
beredning.
I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att den
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Det är ett arbete som ständigt pågår
i Alvesta kommun, dels genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och
vuxenutbildningen på förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i
olika former. Insatserna är så långt möjligt anpassade efter individens behov.
I de av nämnden beslutade riktlinjerna för Ekonomiskt bistånd framgår att för den
som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande:
•

Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.

•

Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför
närområdet.

•

Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes
fysiska och psykiska förutsättningar.

•

Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad
kompetenshöjande verksamhet.

•

Vid behov delta i svenskundervisning

I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning
från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

17(23)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Nämnden för arbete och lärande

2020-06-18

Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som
motsvarar det motionären föreslår.
Förtydligas bör också att i mars månad var andelen vuxna personer i Alvesta
kommun som efter utredning beviljats ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en
nivå som är jämförbar med kringliggande jämförelsevis lika kommuner.

Bilagor
NAL AU § 47, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 22 maj
2020.
Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, daterad den 26 mars 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 57

2020-06-18

Dnr 2020-00021 000

Återrapportering gällande avgift för personer med insatsen
boendestöd
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet
och att ärendet ska behandlas vid nämndens sammanträde 11 november 2020.

Sammanfattning
Nämnden för arbete och lärande fick under sammanträdet den 26 februari 2020
information om avgifter för personer med insatsen boendestöd. Nämnden
beslutade att ärendet skulle återrapporteras till nämndens sammanträde den 22
juni 2020. Sammanträdet den 22 juni är flyttat till den 18 juni.
Sedan nämnden tog del av information i ärendet den 26 februari har en utredning i
ärendet påbörjats. Utredningen syftar till att avgift för insatsen boendestöd ska vara
likvärdig för samtliga personer med insatsen.

Yrkanden
Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tilläggsyrkande om att ärendet ska behandlas till nämnden vid nämndens
sammanträde 11 november 2020.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet
med arbetsutskottets förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande
och finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar enligt
arbetsutskottets förslag och Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande.

Bilagor
NAL AU § 45, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Återrapportering av ärendet gällande avgifter för personer med
insatsen boendestöd, daterad den 25 maj 2020.
NAL § 12, daterad den 26 februari 2020.

Justerares signaturer
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§ 58
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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 25 april 2020 har ett tillbud registrerats.
Under sammanträdet får nämnden information om verktyget ”Happy at Work”,
vilket är ett verktyg för att enkelt kunna mäta arbetsmiljö och trivsel hos
medarbetare.

Bilagor
NAL AU § 48, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för arbete och
lärande, daterad den 25 maj 2020.
Sjukfrånvarostatistik per april, daterad den 25 maj 2020.

Justerares signaturer
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§ 59

2020-06-18

Dnr 2020-00025 002

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

Sammanfattning
Nämnden för arbete och lärande har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.
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.
1. Avdelningen ekonomiskt bistånd, per april 2020.
2. Avdelningen Barn och familj, per april 2020.
3. Avdelningen Vuxen, per april 2020.
4. Allbo Lärcenter, per april 2020
5. Delegationsrätt som socialsekreterare, daterad den 23 april 2020.
6. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 28 april 2020.
7. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelningen Vuxen, daterad
den 14 maj 2020.
8. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelningen Vuxen, daterad
den 14 maj 2020.

Bilagor
NAL AU § 49, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Delegationsbeslut nämnden för arbete och lärande, daterad den
25 maj 2020.

Justerares signaturer
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§ 60

2020-06-18

Dnr 2020-00026 000

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

Sammanfattning
1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1894-20, daterad den 27 april
2020.
2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1894-20, daterad den 30 april
2020.
3. Klagomålsutredning, daterad den 7 maj 2020.
4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3017-19, daterad den 7 maj 2020.
5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1356-20, daterad den 13 maj 2020.
6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 934-20, daterad den 19 maj 2020.
7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5131-19 och 5132-19, daterad den
20 maj 2020.

Bilagor
NAL AU § 50, daterad den 1 juni 2020.
Tjänsteskrivelse, Meddelande, daterad den 25 maj 2020.

Justerares signaturer
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§ 61

2020-06-18

Dnr 2020-00076 000

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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