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2019-02-25 1(24) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 25 februari 2019 kl. 13.15 – 17.45 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 21 och § 22 kl. 14.30 – 14.50 

Ajournering under § 23 mellan kl. 15.29 – 15.35  

 

16 - 34 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Eva Hoff (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

Samir Alnatour (S) 

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

Mats Nilsson (C)  

Linnéa Johansson (V) 

Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e 

vice ordf. 

Veronika Kobak (M) 

 

 

 

 

 

Ersätter Mehdi Zullufi (S) 

 

 

 

 

 

 
 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (AA) 

Anette Lindström (SD) ej § 27, 31–34 

Fredrik Jonsson (SD) 

 

Lars-Olof Franzén (AA) § 27, 31–34 

   
   
   
Närvarande ersättare Johny Haraldsson (C)  

Nova Gyllensten (KD) ej § 27, 31–34 

 

Lars-Olof Franzén (AA)  

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Daniel Söderberg, Sveriges 

Skolledarförbund § 16–25, 27, 31–34  

Marita Vik, ekonom § 18–19 

Dannijel Nygren Abrezol, 

budgetansvarig § 18–19 

 

 

Sara Hagström, avdelningschef 

ungdomsboendena för 

ensamkommande flyktingbarn § 23 

Azad Khadiri, 1:e socialsekreterare 

barn & familj § 24, 28–30 

Christina Fagerberg, 

familjerättssekreterare § 28–29 
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Utses att justera Claudia Crowley Sörensson (M) 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2019-03-04 kl. 08.45  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för arbete och lärande 

Sammanträdesdatum 2019-02-25 

Anslaget under tiden 2019-03-05 – 2019-03-26 

Förvaringsplats  Förvaltningen för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NAL § 16  

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. 
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NAL § 17  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordföranden berättar att nämnden för arbete och lärandes arbete 

skall bli digitalt, vilket innebär att man kommer att börja med 

digitala kallelser. Man räknar med att kunna starta med digitala 

kallelser i juni. 

  

Ordföranden informerar även om att man på förvaltningen har haft 

en strategidag med avdelningarna ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter där man har 

diskuterat strategi för avdelningarnas framtida gemensamma 

arbete. 

 

Ordföranden informerar vidare om att man tillsammans med 

förvaltningschefen har varit på en framtidsdag på SKL där man 

har deltagit i olika framtidsfrågor som den kommunala 

socialtjänsten står inför.  

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschefen informerar om att man i samband med 

strategidagen för avdelningarna ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter använde sig av 

digitala tankekartor där deltagare själva fick skicka in tankar om 

dagen och avdelningarnas verksamhet digitalt.  

 

Man berättar vidare att man har varit på SKL:s framtidsdag 

tillsammans med nämndens ordförande.   
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NAL § 18 Dnr NAL2019/36.002 

Attesförteckning 2019 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till attestförteckning, 12 februari 2019 

Redogörelse 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 5, 2005) ska nämnden 

årligen fatta särskilt beslut om att godkänna upprättad 

attestförteckning. Löpande uppdateringar under året kan 

förvatningschef  godkänna per delegation. 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna 

attestförteckning 2019 för förvaltningen för arbete och lärande. 
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NAL § 19 Dnr NAL2019/37.042 

Årsrapport 2018 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport för förvaltningen för arbete och lärande 2018, 15 

februari 2019 

Redogörelse 

Det mest framträdande ur ett ekonomiskt perspektiv är minskade 

förväntade intäkter i form av schablon och annan ersättning för 

ensamkommande. Det har påverkat årets resultat i hög grad. I övrigt har 

det inte varit några större avvikelser mot budget. Årets resultat är mot 

budget -9,8 miljoner kronor. 

Det mest framträdande ur ett verksamhetsperspektiv är att ge stöd till 

människor så att de kan leva ett självständigt liv. Det innebär att de mål 

som fastställts och de aktiviteter som görs inom förvaltningen handlar 

om stöd för att människor; ska ut på arbetsmarknaden/studier istället för 

att vara beroende av försörjningsstöd, stöd med tillfälligt boende i 

avvaktan på att de löser boendesituationen på egen hand, att barn/ 

familjer och vuxna missbrukare får stöd genom egen ansökan istället 

för att de anmäls till förvaltningen, att de som ges stöd får det i 

tillräcklig omfattning för att de inte ska behöva komma tillbaka till 

socialtjänsten, att de personer som får stöd upplever trygghet i sin 

vardag.  

Det förvaltningen särskilt vill uppmärksamma är minskningen av 

antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd, det har varit ett 

mål som delvis har kunnat nås, 31 procent färre barn lever i 

barnfattigdom i jämförelse med föregående år. Kostnaderna för 

försörjningsstöd och antalet utrikesfödda med försörjningsstöd har 

minskat i enlighet med nämndens mål. Samverkan med 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling och sjukvård har varit 

framgångsrikt. Arbetsmarknadsavdelningen har med den utvidgning av 

verksamheten som skett visat att de också till stor del bidragit till att 

människor kommer ut i arbete och därmed i självförsörjning.  

De stora utmaningarna är att skapa tillfälliga bostäder, att fortsätta 

arbeta för att minska den relativa barnfattigdomen, att minska behovet 

av försörjningsstöd, att ge stöd till människor som är långt ifrån 

arbetsmarknaden, den psykiska ohälsan som rör allt fler yngre 

personer, att skapa meningsfull sysselsättning för människor som 

lever i utanförskap 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 7(24) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 

2018. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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NAL § 20 Dnr NAL2019/38.702 

Handläggning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ny organisation, 9 januari 2019 

2. Förslag till samarbetsavtal mellan Växjö kommun och Alvesta 

kommun om kommungemensam alkoholhandläggning, 9 januari 

2019 

Redogörelse 

Förvaltningen för arbete och lärande, FAL, utför i dagsläget det 

praktiska handläggning och tillsynsarbetet, med nämnden för 

myndighetsutövning som beslutande nämnd. Vissa beslut är 

delegerade till handläggare. 

Det blir mer och mer viktigt att den som handlägger den här typen av 

frågor kan få tillhöra en arbetsgrupp med likartade arbetsuppgifter. 

Finns handläggaren inom en verksamhet med liknande uppgifter finns 

samordningsfördelar, sårbarheten minskar när fler personer kan 

området etc. 

Vad gäller handläggning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen är 

Alvesta kommun den enda inom Kronobergs län som fortfarande 

hanterar detta själva. Växjö kommun handlägger och gör tillsyn åt 

Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommun och sedan oktober 2017 

sköter Ljungby kommun dessa uppgifter åt Älmhult och Markaryds 

kommun. 

Beredning 

NAL AU § 3 

Yrkanden 

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

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar om överflyttning, 2019-04-

01, av handläggning av serveringstillstånd och tillsynsverksamhet 

enligt förslag. 
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NAL § 21 Dnr NAL2019/39.702 

Handläggning och tillsynsverksamhet enligt tobakslagen 
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ny organisation, 9 januari 2019 

Redogörelse 

Förvaltningen för arbete och lärande, FAL, utför i dagsläget det 

praktiska handläggning och tillsynsarbetet, med nämnden för 

myndighetsutövning som beslutande nämnd. 

I skrivelse från miljöenheten inom Förvaltningen för 

samhällsbyggnad, framgår att det från och med 2019 finns en ny 

tobakslag, som innebär att den som skall sälja tobak behöver göra 

ansökan och beviljas tillstånd för detta. Tidigare har det räckt med att 

anmäla att man säljer tobak. På miljöenheten finns handläggare med 

kompetens att handlägga dessa ansökningar. Initialt kommer detta 

arbete att omfatta ca 180 timmar, då samtliga försäljningsställen 

behöver ansöka om tillstånd, men efter det är tidsomfattningen 

mindre.  

Den genomsnittliga årliga arbetstiden för att göra tillsyn av tobaks- 

och receptfria läkemedel kommer att vara cirka 40 timmar.  

Då arbetstiden för tillsynen bedöms vara ringa, föreslås att inga 

budgetfördelningar behöva göras vid en övergång. 

Då handläggning av ansökningar om tobakstillstånd behöver starta 

skyndsamt, föreslås att detta flyttas över, när reglementet är beslutat i 

KF i mars.  

Beredning 

NAL AU § 4 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1.  godkänna överflyttning av handläggning och tillsyn av 

tobakstillstånd samt tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel.  

2. inga budgetfördelningar behöver göras 

3. handläggningen flyttas över när reglementet är beslutat av 

kommunfullmäktige i mars. 
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NAL § 22 Dnr NIF2018/152.007 

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 15 november 2018 

2. Revisionsrapport, 15 november 2018 

3. Bilagor till revisionsrapport, 15 november 2018 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna genomförde PwC en granskning av 

verkställigheten av fullmäktiges beslut i november 2018. Av 6 kap. 4 

§ Kommunallagen (KL) framgår att det är en uppgift för nämnderna 

att svara för att Kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 

6 kap. 13 § KL, där det framgår att det åligger styrelsen att verkställa 

fullmäktiges beslut. 

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till nämnden för arbete 

och lärande och önskar få svar från Kommunstyrelsen senast den 30 

mars 2019 med åtgärder på de påpekanden som gjorts i den 

revisionella bedömningen.  

Nämnden för arbete och lärande har inte några påpekanden att åtgärda 

och därigenom har nämnden ingenting att erinra mot revisorernas 

rapport. 

Beredning 

NAL AU § 5 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag som sitt eget och överlämna detsamma till Kommunstyrelsen 

för vidare behandling.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NAL § 23 Dnr NAL2019/40.001 

Organisation för avdelning ensamkommande 

Beslutsunderlag 

1. Beskrivning av förslag till omorganisation på Ungdomsboendet, 21 

januari 2019 

2. Organisationsskiss för avdelning ensamkommande från och med 31 maj 

2019, 21 januari 2019 

3. Budget till ny organisation, 21 januari 2019 

Redogörelse 

Då allt färre ungdomar bor kvar på ungdomsboendet och intäkterna 

därmed fortsätter att sjunka på har vi på FAL som förslag för att uppnå 

sparkrav, att lägga ner HVB hemmet Kronan och endast ha kvar 

stödboendet Nyckeln.  

Planeringen innefattar ett varsel av sju ungdomspedagoger from april 

2019. Kvar blir fem ungdomspedagoger på stödboendet Nyckeln samt 

en avdelningschef. Kuratorn kommer att vara placerad inom 

familjeenheten och kommer att jobba med målgruppen men även att ha 

uppdrag på övriga avdelningar. HVB hemmet Kronan föreslås stänga 

den 190531. 

Beredning 

NAL AU § 6 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på ett 

tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut där man föreslår att varsla 

avdelningschefen för avdelning ensamkommande och lägga 

stödboendet Nyckeln under annan avdelning (bilaga 1).  

Fredrik Jonsson (SD), Veronika Kobak (M), Stig Jacobsson (L) och 

Anette Lindström (SD) yrkar bifall till Claudia Crowley Sörenssons 

(M) tilläggsyrkande. 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) och Mats Nilsson (C) yrkar avslag 

på Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.  

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i övrigt.   

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att man har att ta ställning till dels 

arbetsutskottets förslag till beslut enligt beslutspunkter 1–3 och även 

Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.  
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Ordföranden frågar nämnden om man kan besluta i enlighet med 

arbetsutskottets förslag på beslutspunkterna 1–3 och finner att man 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.   

Ordföranden ställer sedan Claudia Crowley Sörenssons (M) 

tilläggsyrkande mot Sebastian Ohlssons (S) och Mats Nilssons (C) 

avslagsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Kronans HVB stängs 2019-05-31. 

2. omorganisation till stödboende genomförs enligt ovan. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på organisation och 

ledningsstruktur för återrapport på nämndens sammanträde den 18 

juni.   
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NAL § 24 Dnr NIF2017/226.139 

Organisation för ensamkommande unga vuxna 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 4 februari 2019  

2. Förslag till budget för EKUV för april-oktober 2019 

Redogörelse 

Nämnden beslutade den 11 december 2017 (NIF § 95/2017) att de 

ungdomar upp till 21 år som får avslag i sitt asylärende kan beviljas 

bistånd i form av boende i del av lägenhet enligt 4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen.  

Detta under förutsättning att den unge överklagar beslut om avslag i 

sitt asylärende till Migrationsdomstolen och går i skolan. Beslutet 

gäller under perioden 12 december 2017 till den 31 december 2018. 

Den 1 oktober 2018 (NIF § 67/2018) beslutade nämnden att samma 

budgetfördelning som gällde för första halvåret 2018 också skulle 

gälla den andra halvan.  

I december 2018 beslutade nämnden om en förlängning av biståndet 

fram till och med 31 mars 2019 med förutsättningarna att man erhåller 

statliga medel som finansiering och om inte medel erhålls så ska man 

äska medel från kommunstyrelsen om 150 000 kr.  

Beredning 

NAL AU § 7 

Yrkanden 

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Anette Lindström (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att:  

1. De ungdomar som omfattas av tidigare beslut (NIF § 95/2017) upp 

till 21 år som har fått beslut om avslag i sitt asylärende kan 

fortsätta beviljas bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Detta beslut ska gälla tills berörda personer får beslut från 

Migrationsdomstolen, dock längst till och med den 31 oktober 

2019.  
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NAL § 25 Dnr NAL2019/41.001 

Organisationsförändring Allbo Lärcenter 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till organisationsförändring inom Allbo Lärcenter, 22 januari 

2019 

2. Organisationsskiss över ledningsfunktioner på avdelning Allbo 

Lärcenter, 22 januari 2019. 

Redogörelse 

När den nya förvaltningen för arbete och lärande bildats från 2019-01-

01 kommer Allbo Lärcenter att vara en av avdelningarna inom 

organisationen. 

För att arbetet skall kunna ledas sammanhållet och nära de andra 

avdelningarna inom förvaltningen finns behovet av att ha en 

avdelningschef.  

Denne skall ha ett övergripande ansvar för verksamhet och ekonomi, 

samverkan internt och externt, följa att kvalitet och mål uppfyller 

ställda krav och att med övriga avdelningschefer ingå i förvaltningens 

ledningsgrupp.  

Det innebär att nuvarande rektorsroll för Allbo lärcenter omvandlas 

till avdelningschef för Allbo lärcenter. Avdelningen som avses här 

omfattar Allbo lärcenter med IM/ gymnasieskolan. 

De två tjänster som biträdande rektorer som finns för 

vuxenutbildningen respektive IM /gymnasieskola omvandlas till två 

rektorstjänster. Tjänsterna blir då rektor för vuxenutbildning och 

rektor för IM/gymnasieskolan. Med detta kommer rektorerna att ha 

var sin skolenhet dels en för vuxenutbildning och dels en för IM/ 

gymnasiet. 

Avdelningschefen blir chef för de två rektorerna med ansvar och 

arbetsuppgifter som beskrivs ovan. 

Beredning 

NAL AU § 8 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna ny organisation 

för Allbo Lärcenter enligt förslag. 
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NAL § 26 Dnr NAL2019/42.001 

Skolchef för förvaltningen för arbete och lärande 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse angående skolchef enligt skollagen för förvaltningen 

för arbete och lärande, 9 januari 2019.  

Redogörelse 

Enligt ny bestämmelse i skollagens 2 kap. 8a§ ska huvudmannen utse 

en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 

föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheterna.  

Varje huvudman, i detta fall varje nämnd som bedriver 

skolverksamhet, skall ha en skolchef. 

Beredning 

NAL AU § 9 

Yrkanden 

Benny Lundh Johansson (AA) yrkar i första hand på återremiss till 

arbetsutskottet för vidare behandling av ärendet och i andra hand på 

att Daniel Söderberg utses till skolchef. 

Fredrik Jonsson (SD) och Anette Lindström (SD) yrkar bifall till 

Benny Lundh Johanssons (AA) yrkande.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar på att man ska avgöra ärendet 

under dagens sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att man avseende Benny Lundh Johanssons 

(AA) två yrkanden dels har att ta ställning till: 

1.  om nämnden ska avgöra ärendet under dagens sammanträde 

2.  om man ska utse Daniel Söderberg till skolchef.  

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras under dagens 

sammanträde och finner att nämnden ska avgöra ärendet under dagens 

sammanträde.  

Votering begärs och verkställs med följande beslutsordning: En ja-röst 

innebär en röst på ordförande Sebastian Ohlssons (S) yrkande om att 

avgöra ärendet under dagens sammanträde och en nej-röst innebär en 

röst på Benny Lundh Johanssons (AA) yrkande på återremiss till 

arbetsutskottet. Med resultatet 10 ja-röster och 3 nej-röster beslutar 

nämnden för arbete och lärande att avgöra ärendet under dagens 

sammanträde. Röster redovisas i bilaga till protokollet.  
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Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag om att utse 

förvaltningschef på förvaltningen för arbete och lärande till skolchef 

mot Benny Lundh Johanssons (AA) förslag om att utse Daniel 

Söderberg till skolchef. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att man beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning med följande 

resultat:  

9 röster för att utse förvaltningschefen på förvaltningen för arbete och 

lärande som skolchef. 

4 röster för att utse Daniel Söderberg som skolchef.  

Efter avslutad omröstning konstaterar nämnden att man beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att förvaltningschef inom 

förvaltningen för arbete och lärande utses till skolchef enligt skollagen. 
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NAL § 27 Dnr NIF2018/106.106 

Förslag till organisation skola/fritidsledare 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 30 januari 2019 

Redogörelse 

Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 

individ- och familjeomsorg (numera nämnden för arbete och lärande) 

har gett förvaltningarna i uppdrag att ge förslag till riktlinjer för 

organisation av Alvesta kommuns verksamhet för unga. Verksamhet 

för unga i Alvesta kommun ska genomsyras av hållbarhet, stabilitet 

och kvalité.  

Verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat 

ansvar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och 

förvaltningen för arbete och lärande. Detta för att förbättra 

förutsättningar för ett ökat engagemang för unga i Alvesta och att på 

bästa sätt effektivisera och samordna resurser.  

För att verksamhet för unga ska genomsyras av hållbarhet, stabilitet 

och kvalitét ska resurser växlas mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förvaltningen för 

arbete och lärande. 

Beredning 

NAL AU § 10 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens 

förslag till beslut enligt upprättad tjänsteskrivelse. 
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NAL § 28  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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NAL § 29  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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NAL § 30  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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NAL § 31  

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete 
och lärande 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per december 2018. 

2. Tillbud, 14 december 2018 

3. Tillbud, 23 januari 2019 

Redogörelse  

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom 

förvaltningen för arbete och lärande rapporteras information om 

arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 

dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 

olyckor. 

Beredning 

NAL AU § 11 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL § 32  

Meddelanden 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 2533-18, 5 december 

2018. 

2. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr T 5014-18, 13 februari 2019. 

Beredning 

NAL AU § 12 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL § 33  

Delegationsbeslut 

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 fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per januari 2019 

2. Avdelningen Barn och familj, per januari 2019 

3. Avdelningen Vuxen, per januari 2019 

Beredning 

NAL AU § 13 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL § 34  

Övriga frågor 

Mats Nilsson (C) frågar hur omorganisationen med överflytten av 

Allbo Lärcenter har gått och det anges att man ska ta upp ärendet på 

nästkommande nämnd som information.  

 

 

 

 

 

 

 


