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Sammanträdesdatum 

2019-05-06 1(27) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 6 maj 2019 kl. 13.15 – 18.20 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 36 och § 37 kl. 14.40 – 15.00 

 

35 - 59 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Eva Hoff (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Mats Nilsson (C) § 36-59 

Linnéa Johansson (V) 

Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e 

vice ordf. 

Veronika Kobak (M) 

 

 

 

 

 

Ersätter Mehdi Zullufi (S)  

 

Johny Haraldsson (C) § 35 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (AA) 

Anette Lindström (SD) 

Fredrik Jonsson (SD) 

 

   
   
   
Närvarande ersättare Samir Alnatour (S) 

Kia Johnsson (M) § 35–44, 51–55 

 

Åke Johansson (KD) 

Johny Haraldsson (C) § 36-59 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Linnéa Flybring, praktikant § 35–44, 46–

55 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

vuxen § 38–40 

Hans Österman, 1:e socialsekreterare 

vuxen § 38–40 

 

 

Sebastian Meakin, socialsekreterare 

barn & familj § 51–52  

Carola Johansson, avdelningschef barn 

& familj § 41, 46, 53–55 

Irén Johansson, utredare § 47–48 

Marita Vik, ekonom § 47–50 
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Utses att justera             Eva Hoff (S) 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2019-05-15 kl. 16.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Eva Hoff (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för arbete och lärande 

Sammanträdesdatum 2019-05-06 

Anslaget under tiden 2019-05-16 – 2019-06-06 

Förvaringsplats  Förvaltningen för arbete och lärande, Parkgatan 6, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NAL § 35  

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 § 36 

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordföranden informerar om att dagens sammanträde är det sista 

sammanträdet där man använder sig av papperskallelse. Kallelse 

till sammanträdet den 18 juni kommer att vara digital i 

Netpublicator. Det informeras även om att man som ledamot bör 

ha fått information om när man ska hämta ut sitt digitala verktyg 

och när man kan gå utbildning i verktyget.  

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om att man via toppledarprogrammet 

har varit på studiebesök i Holland där man har tittat på olika typer 

av modeller för att organisera den offentliga verksamheten.  

 

c) Information från ledamöter 

Gunnel Nordahl (S) berättar att man har varit på möte med 

kommunala pensionärsrådet och informerade om de ärenden man 

behandlade där. Gunnel Nordahl (S) informerar även om att man 

har varit på Mötesplatsen.  

 

Stig Jacobsson (L) informerar om att man sitter i 

tillgänglighetsrådet. 
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NAL § 37 Dnr NIF2018/129.042 

Åtgärdsplan för en budget i balans enligt 
kommunstyrelsens beslut § 135/2018 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut § 135, 15 november 2018 

2. Meddelande om överskridande av budget för nämnden för individ- och 

familjeomsorg, 17 oktober 2018 

3. Kopia av budget i balans per 2019-02-13 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs delårsrapport per 31 augusti 

2018 visade på ett underskott på -4.6 miljoner kronor. Med anledning 

av underskottet beslutade nämnden för individ- och familjeomsorg att 

tillskriva kommunfullmäktige (NIF § 64/2018).  

Kommunstyrelsen gav genom beslut § 135/2018 i uppdrag till 

nämnden att ta fram en åtgärdsplan för en budget i balans varför 

ärendet nu ska behandlas.  

Till den 13 februari 2019 har en sammanställning gjorts av en budget i 

balans avseende bokslutet för 2018 som hade ett utfall på -9.8 

miljoner.  

Beredning 

NAL AU § 17 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna åtgärdsplan för en 

budget i balans och översända densamma till kommunstyrelsen.  

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NAL § 38 Dnr NIF2019/12.007 

Revisionsrapport – Granskning av individ- och 
familjeomsorgen 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från revisorerna, 19 december 2018 

2. Revisionsrapport, 19 december 2018 

3. Svar med anledning av revisorernas granskning, 20 mars 2019 

Redogörelse  

De förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun har genom sitt 

sakkunniga biträde genomfört en granskning av individ- och 

familjeomsorgen.  

Den huvudsakliga frågan som granskningen avsåg att belysa var 

huruvida nämnden för individ- och familjeomsorg säkerställer att man 

har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet. Med anledning av den rapport som har inkommit till 

förvaltningen utifrån den genomförda granskningen ska nämnden för 

arbete och lärande besvara de förtroendevalda revisorerna.  

Beredning 

NAL AU § 18 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förvaltningens 

svar som sitt eget och översända detsamma till revisorerna. 

Protokollet skickas till 

Revisorerna 
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NAL § 39 Dnr NAL2019/79.700 

Framtida användningsområden avseende lokalerna i 
nuvarande Kronan-huset 

Beslutsunderlag 

1. Förslag, 21 januari 2019 

Redogörelse 

Antalet ensamkommande barn har under senaste åren minskat 

dramatiskt i hela landet. Alvesta kommun har inte utgjort något 

undantag. Flera HVB-enheter har redan lagts ner här och 

personalstyrkan har, som följd av detta, minskat i motsvarande grad. 

Under hösten 2018 har det framstått som allt klarare att även HVB-

enheten Kronan står inför en snar nedläggning, av samma skäl som 

vid tidigare beslut om nedläggning av enheter. 

Kronan består av tre våningar med vardera cirka 10 rum med dusch 

och toalett, ett gemensamt kök, ett gemensamt vardagsrum samt en 

gemensam tvättstuga i källarplanet. Plan ett hyrs för närvarande av en 

ensamstående mamma med sina nio barn. Med anledning av 

ovanstående så behöver man nu ta ställning till vad lokalen framöver 

skall användas till. Det föreslås att våning två och tre ska användas för 

uthyrning till personer som står utan bostad och är aktuella inom 

förvaltningen.  

Beredning 

NAL AU § 19 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna upprättat 

förslag för framtida användning av nuvarande Kronan-huset.  
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NAL § 40 Dnr NAL2019/80.700 

Information om statistik och årsrapport för Familjefrid 2018 

Informationsunderlag 

1. Aktuell statistik från Familjefrid 

2. Årsrapport för Familjefrid 2018  

Redogörelse  

Familjefrid Kronoberg är en specialiserad behandlingsverksamhet 

med inriktning mot våld i nära relationer med en målgrupp från 4 år 

och uppåt. Man arbetar med våldsutövare, våldsutsatta och barn som 

upplevt/utsatts för våld.  

Utöver detta har man även en gruppverksamhet, GLIMTEN, för barn 

med närstående i missbruk. I uppdraget ingår även att informera, 

utbilda, samverka med övriga aktörer i samhället samt arbeta 

förebyggande mot våld. 

Beredning 

NAL AU § 20 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen om 

Familjefrid till protokollet.  
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NAL § 41 Dnr NAL2019/81.700 

Information om verksamhetsberättelse för 2018 och 
verksamhetsplan 2019 för Barnahus 

Informationsunderlag 

1. Verksamhetsberättelse för Barnahus 2018, 11 januari 2019 

2. Verksamhetsplan för Barnahus 2019, 11 januari 2019 

Redogörelse 

Enligt det samverkansavtal som undertecknats av parterna är målet för 

samverkan att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott 

skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov 

omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa skall vara i 

fokus under processen. Det berörda barnet ska få information om 

åtgärder som berör honom eller henne, samt få tillfälle att uttrycka sin 

uppfattning och åsikter i den utsträckning och på det sätt som hans 

eller hennes mognad medger. I verksamheten sker konsultation till 

socialtjänsten, planerande och akuta samråd i samverkan mellan de 

deltagande myndigheterna, planerade barnförhör, läkarundersökningar 

vid behov samt krissamtal.  

De utredningar som parallellt genomförs inom rättsväsendet och 

socialtjänsten ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som 

hänsynen till barnet och sakens komplexitet medger.  

Förundersökningen ska vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så 

snart det kan ske. För utredningarna gäller lagstadgade tidsfrister. 

Verksamheten skall utgå från ett barnperspektiv och sätta barnets 

bästa i fokus samt säkra att utredningarna genomförs professionellt i 

samverkan mellan parterna. 

Beredning 

NAL AU § 21 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen om 

Barnahus till protokollet.  
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NAL § 42 Dnr NAL2019/82.700 

Förslag till ny delegationsordning för nämnden för arbete 
och lärande 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut, ordförande Sebastian Ohlsson, 11 mars 2019 

2. Förslag till ny delegationsordning, 26 april 2019 

Redogörelse  

En uppdaterad delegationsordning behövs för att nämndens 

verksamheter ska kunna fatta de beslut man behöver för att bedriva 

den dagliga verksamheten. 

Med anledning av den organisationsförändring som genomfördes i 

Alvesta kommun från och med 1 januari 2019 där den kommunala 

gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen flyttades över till 

nämnden för arbete och lärande (före detta nämnden för individ- och 

familjeomsorg) behöver nämndens delegationsordning uppdateras.  

Den huvudsakliga förändringen som har skett i jämförelse med 

tidigare delegationsordning är att man har skrivit in de delar som rör 

nämndens utbildningsrelaterade verksamheter i delegationsordningen.  

Beredning 

NAL AU § 22 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa föreslagen 

delegationsordning för nämnden för arbete och lärande. 
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NAL § 43 Dnr NAL2019/83.700 

Förslag till riktlinjer för elevresor för gymnasieelever 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på riktlinjer gällande elevresor, 26 april 2019 

2. Utbildningsnämndens beslut § 52/2018, 6 november 2018 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden fattade den 6 november 2018 beslut om att 

uppdra åt förvaltningen att upprätta ett regelverk kring buss- och 

tågkortshantering samt att återrapportera regelverket på 

utbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2018. 

Eftersom denna verksamhet vid årsskiftet övergick till den nybildade 

nämnden för arbete och lärande behöver nämnden för arbete och 

lärande istället fastställa riktlinjer för elevresor för gymnasieelever.  

Under arbetsutskottets sammanträde beslutade man att uppdra åt 

förvaltningen att arbeta fram nya riktlinjer för elevresor till nämndens 

sammanträde den 6 maj.  

Beredning 

NAL AU § 23 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna riktlinjer 

för elevresor för gymnasieelever.   
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NAL § 44 Dnr NAL2019/96.133 

Informationsärende – mottagande och bosättande av 
nyanlända 2018 

Beslutsunderlag 

1. Fakta om kommunmottagna, 25 februari 2019 

Redogörelse 

Integrationsutvecklare, förvaltningen för arbete och lärande, 

sammanträller årligen information om kommunmottagna personer för 

föregående år.  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen om 

mottagning och bosättande av nyanlända under 2018 till protokollet.  
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NAL § 45 Dnr NAL2019/84.700 

Förslag till riktlinjer inom ekonomiskt bistånd – nödvändig 
tandvård 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer ekonomiskt bistånd – nödvändig tandvård, 26 

mars 2019 

2. Åtgärdslista 

Redogörelse 

Enligt socialstyrelsen bör ansvarig nämnd i kommuner bevilja 

ekonomiskt bistånd till akut tandvård (avhjälpa smärta) samt till 

nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård ska tillförsäkra klienten 

tuggförmåga samt även beakta de sociala konsekvenser som kan 

uppstå vid utebliven tandvård – till exempel avsaknad av framtänder – 

när man ska söka arbete etc. Vid långvarigt behov av försörjningsstöd 

kan även kostnad för årlig tandvårdskontroll godkännas.  

Enligt riktlinjer tagna av nämnden för Individ- och familjeomsorg ska 

en ansökan om akut tandvård (tandvärk) beviljas i form av rekvisition, 

max 4 procent av basbeloppet (för närvarande 2000 kronor), där det 

specificeras att tandvården endast avser att avhjälpa smärta. Behöver 

klienten därefter ytterligare tandvård måste de inkomma med 

kostnadsförslag där tandläkare specificerar vilken tandvård klienten 

behöver samt vad den planerade tandvården kommer att kosta.  

Under senare år har kostnaderna för tandvård ökat i Alvesta kommun. 

Flera klienter ansöker om ekonomiskt bistånd till omfattande tandvård 

enligt inlämnade kostnadsförslag som medför höga kostnader 

(implantat, bryggor, kronor etc). Då handläggare på ekonomiskt 

bistånd inte har kompetens att avgöra vilken tandvård som verkligen 

är nödvändig eller hur brådskande tandvårdsbehovet är och då 

nämnden inte haft tillgång till en förtroendetandläkare, har inkomna 

kostnadsförslag i hög grad godkänts och aktuell kostnad beviljats (inte 

implantat).  

Beredning 

NAL AU § 24  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förslagna 

riktlinjer samt den åtgärdslista som beskriver vad som kommer att 

godkännas som nödvändig tandvård i Alvesta kommun.  
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NAL § 46 Dnr NAL2019/85.700 

Återrapport till nämnden för arbete och lärande angående 
Barnens bästa gäller! 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogör avdelningschef för barn & familj för 

verksamheten kring Barnens bästa gäller! 

Beredning 

NAL AU § 25 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen om 

Barnens bästa gäller! till protokollet.  
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NAL § 47 Dnr NAL2019/86.700 

Verksamhetsplan med mål och strategier för nämnden för 
arbete och lärandes nya organisation 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande, 16 

april 2019 

Redogörelse 

I samband med den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet 

2018/2019 överfördes delar av kommunens utbildningsverksamheter 

till den tidigare nämnden för individ- och familjeomsorg som 

ombildades till nämnden för arbete och lärande (KF § 161/2018).  

Utifrån denna omorganisation aktualiseras behovet av en ny 

verksamhetsplan. Kommunfullmäktige gav den 19 mars 2019 (KF § 

41/2019) nämnden för arbete och lärande i uppdrag att upprätta en ny 

verksamhetsplan som är anpassad till den nya organisationen såväl 

som den ekonomiska ramen och översända densamma till 

kommunstyrelsen.  

I verksamhetsplanen ingår förslag på nämndsmål för Allbo Lärcenter 

samt beskrivning av fyra strategiska inriktningar för den nya 

organisationen.  

Beredning 

NAL AU § 26 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagen 

verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande.   

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NAL § 48 Dnr NAL2019/78.700 

Beslut om nämndens ekonomiska rapportering utifrån 
direktiv från kommunstyrelsen enligt beslut KS § 33/2019 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut (KS § 33/2019), 13 februari 2019 

2. Bilagor till kommunstyrelsens beslut, 13 februari 2019 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogör förvaltningens ekonom och utredare för 

rutinen för den ekonomiska rapporteringen och för den modell för 

nyckeltalsrapportering som man har tagit fram.  

Beredning 

NAL AU § 27 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa kommunstyrelsens 

rutin för den ekonomiska rapporteringen samt att man i samband med 

den ekonomiska rapporteringen följer upp nyckeltal för förvaltningens 

verksamhet.  
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NAL § 49 Dnr NAL2019/87.700 

Beslut om introduktionsprogram och godkännande av 
prislistor för köp av utbildning 

Beslutsunderlag 

1. Prislista bidragsbelopp för 2019 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogör förvaltningens ekonom för 

bidragsbelopp för köp av utbildning. 

Beredning 

NAL AU § 28  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna bidragsbelopp 

till fristående gymnasieskolor 2019. 
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NAL § 50 Dnr NAL2019/88.700 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2019 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk månadsrapport per mars 2019, 15 april 2019 

Redogörelse 

Beträffande intäkter så är utfallet per mars 12,5 mnkr medan budget är 

19,7. De förväntade intäkter som beräknas komma från 

Migrationsverket är med i redovisat utfall, dock råder en stor 

osäkerhet kring dessa. De intäkter som inte är med i månadsrapporten 

är de som är budgeterade för eventuella utbildningar för vuxna. 

Anledningen till att intäkterna inte är med i månadsrapporten är att det 

i nuläget är osäkert huruvida intäkterna kommer att inkomma och i så 

fall i vilken omfattning. Det beror på hur många elever som söker 

olika utbildningar.  

När det gäller övriga kostnader så förväntas en negativ avvikelse på ca 

-5 mnkr. Det är i första hand köp av verksamhet, olika placeringar 

men även köp av vuxenutbildning. Det är också ekonomiskt bistånd 

som gör att övriga kostnader förväntas avvika negativt vid årets slut. 

Per mars är den förväntade avvikelsen för personalkostnader ca -1,5 

mnkr. Avvikelsen vad gäller personal återfinns till största delen inom 

den egna gymnasieverksamheten och vuxenutbildning. 

Under arbetsutskottets sammanträde beslutade man att ge 

förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av budgeten för 

avdelning Allbo Lärcenter för återrapport på nämndens sammanträde 

6 maj 2019.  

Beredning 

NAL AU § 29 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Godkänna månadsrapporten per mars 2019. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att genomlysa budgeten till nämndens 

sammanträde den 18 juni 2019.  
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NAL § 51 

Sekretessärende  

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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NAL § 53 

Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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NAL § 55  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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NAL § 56 Dnr NAL2019/62:006 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete 
och lärande 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per april 2019. 

2. Lex Sarah-anmälan, 12 mars 2019 

3. Tillbud, 15 februari 2019 

4. Tillbud, 25 februari 2019 

5. Tillbud, 14 mars 2019 

6. Tillbud, 19 mars 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 § 30 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL § 57  

Meddelanden 

1. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr 5014–18, 13 februari 2019. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 2533-18 

Beredning 

NAL AU § 31 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL § 58 Dnr NAL2019/89:002 

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 mars 2019 

2. Avdelningen Barn och familj, per mars 2019 

3. Avdelningen Vuxen, per mars 2019 

4. Förordnande av ställföreträdande avdelningschef på avdelning 

vuxen, 22 januari 2019 

5. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid avdelning vuxen, 12 

mars 2019 

6. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid avdelning vuxen, 12 

mars 2019 

7. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid avdelning vuxen, 1 

april 2019 

Beredning 

NAL AU § 32 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL § 59  

Övriga frågor 

Claudia Crowley Sörensson (M) ställer frågan kring om hur 

verksamheten med Kvinnojouren Blenda ser ut. Det svaras att 

återrapport ska ske på nästkommande sammanträde. 

 

 

 

 


