
m;om'c:nf
SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Plats  och  tid Allbo  lärcenter,  Alvesta  18  juni  2019  kl.  13:43-17.15

Ajourneringmellan  Ffi 571 och Eg 65 kl. 14:45-15:05
Ajournemg  mellan  under  Fg 69 kl.  16:44-16:51

Justerade  paragrafer 5@  73

Sida

i(17)

Paragraferna behandlades i följande ordning: 4% 60-64, 66, 70, 65, 67, 68-69, 71-73

Beslutande Sebastian  Ohlsson  (S),  ordförande

Eva  Hoff  (S)

Yvonne  Martinsson  (S)

Mehdi  Zullufi  (S)

Helene Andersson (C), 1 :e vice ordf. g5 60-66, 70
Mats  Nilsson  (C)

Linn6a  Johansson  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  2:e  vice  ordf.

Veronika  Kobak  (M)

Åke  Johansson  (KD)  ersätter  Stig  Jakobsson  (L)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  ersätter  Benny  Lundh  Johansson  (AA)

Anette  Lindström  (SD)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Phlogy Ludiongo (S) ersätter Helene Andersson 5g 67 -69, 71-72

Nä"arande ersä'are Samir  Alnatour  (S)

Phlogy  Ludiongo  (S)  gg 60-66,  70

Guru'iel  Nordahl  (S)

Övriga deltagare Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef

Adam  Svedlund,  nämndsekreterare

Linnea  Gi116n,  nämndsekreterare

Brittmarie Johansson, avdelningschef avd. Vuxen, 5g 63 -  64
Hans  Osterman,  I:e  socialsekreterare  avd.  Vuxen,  gg 63  -64

Hanna Sjögren, socialsekreterare avd. Vuxen, 5j 63-64
Ir6n Johansson, kvalitetssamordnare Ffi 65
Marita Vik, förvaltningsekonom FB 67
Lena Cederlund, intendent Allbo lärcenter fi 67
Stefan Ottosson, rektor 83 68
Helena Svensson, familjerättssekreterare F3 69



Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Utses  att justera Liru'iea  Johansson  (V)

Jus!er!ng  !!d OCtl plats  Alvesta  2018-06-26  kl.  08.00

Ordförande

Justerare

Linn6a  Johansson  (V)

Anslag/Bevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag.

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

2019-06-18

2019-06-27-2019-07-18

FöJ,a!tnit\,,eln f a arbete och lärande, Alvesta
Adam  Svedlund

Utdragsbestyrkande

Sida

2(17)

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 60

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Godkännande  av  dagordningen

Dagordningslistan  är beslutad  av ordföranden  och  utsänd  med

kallelsen.

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att anta  ordförandes  f'örslag

på dagordning.

Justeringsmännens  sign

";Ö}/ '-'

Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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mNorn'c'maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL 5 61

Informations-  och  diskussionsärenden

Sida

4(17)

a)  Information  firån  ordföranden

Beredningen  i oktober  kornrner  att  flyttas  till  den  19  augusti  och

arbetsutskottets  sammanträde  flyttas  till  den  26 augusti  klockan

08:30.  Nämndssarnmanträdet  ligger  kvar  på  datum  enligt

sarnmanträdesplanen

Ordförande  har  mottagit  inbjudan  av SKL  gällande

"Socialtjänstens  utmaningar  och  möjligheter".  Ordförande  bjuder

in  nämndens  ledamöter  att  följa  seminariet  via  länk.  Planerat

datum  är den  2 september  mellan  klockan  10:OO  till  16:00.

b)  Infornnation  från  förvaltningschefen

Förvaltningschef  infornnerar  om  komrnunstyrelsens  beslut  om  att

bevilja  förvaltningen  för  arbete  och  lärande  medel  som  är åtade

till  att  utbilda  måltidsbiträden.

Man har även av kommunstyrelsen  har även bevi5ats medel för en
AVO-utbildning  på  dari  och  fatt  extra  budgettillskott  för  anställningsstöd.

Förvaltningschef  informerar  om  pågående  arbete  med  kartläggning

av yrkesutbildning  för  vuxna  i Kronobergs  län,  vilka  former  som

finns  för  samverkan  osv.  Det  berättas  även  om  ett  förslag  om

gemensam  plattform  för  länets  yrkesutbildningar.

c)  Information  från  ledamöter

Gunnel  Nordahl  (S)  har  deltagit  i Kornmunala  Pensionärsrådets

senaste  sarnmanträde.  Gunnel  lämnar  information  om  att  det

planerade  trygghetsboendet  i Bryggans  gamla  lokaler  kornmer  att

bli  ett  seniorboende.  För  att  bo  i seniorboendet  behövs  ingen

biståndsbedömning.  Den  undre  åldersgränsen  till  att  bo  i en av de

44  lägenheterna  i seniorboendet  är 70 år.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 62

Ny  organisation  för  LSS

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL201  9/1  05.001

Beslutsunderlag

1.  Förslag  till  inriktningsbeslut,  5 maj  2019

Redogörelse

Ansvarsfördelningen  och  finansieringen  mellan  staten  och

kornmunerna  av  insatser  enligt  LSS  är en fråga  som  har  diskuterats

mycket  och  är för  närvarande  föremål  för  en statlig  utredning.

Inom  den  kornmunala  organisationen  är det  inte  självklart  hur

verksarnheten  kring  LSS  ska  organiseras.  Nämnden  för  Arbete  och

Lärande,  Omsorgsnämnden  och  Utbildningsnämnden  har  låtit  göra  en

utredning  för  hur  verksamheten  kan  organiseras  för  att  resultatet  ska

bli  det  bästa  möjliga  för  den  enskilde  individen.

Med  anledning  av detta  föreslås  det  att  respektive  nämnd  fattar  ett

iruiktningsbeslut  om  en förändring  i verksamheten  rörande  LSS  i

enlighet  med  förslag  och  att  ett  beslut  fattas  under  hösten  2019.

Beredning

NAL  AU  j36

Yrkanden

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

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att:

1. godkänna  iruiktningsbeslutet  enligt  förslag

2. ge förvaltningen  iuppdrag  att  arbeta  fram  förslag  till  detaljerad

ekonomisk  och  resursmässig  fördelning  till  hösten.

3. ge förvaltningen  i uppdrag  att  se över  eventuella  justeögar  i

verkställigheten

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

s(iz)



mCorn'c:nQai

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 63

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL  201  9/1  06.750

Information  om  framtida  kända  behov  av  LSS-insatser

Beslutsunderlag

1.  Sammanställning  av framtida  behov  av  LSS-insatser,  25 mars

2019.

Redogörelse

Utbildningsnämnden  har  ansvaret  för  LSS-insatser  till  och  med  juni

det  är  personen  fyller  20 år. Från  juli  det  året  personen  fyller  20 år

delas  ansvaret  för  LSS-insatsen  mellan  omsorgen  (OF)  och

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande  (FAL).  Varje  år tar  UF  fram  en

sammanställning  av framtida  LSS-behov  som  berör  och  kommer

beröra  FAL  och  OF.  Här  presenteras  deru'ia  lista  som  information  till

nämnden  för  framtida  planering.

Beredning

NAL  AU  g37

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign

C:",X)y)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

6(17)



Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

NAL  g 64

Information  om  förvaltningens  verksamhet  rörande  våld  i

nära  relationer

Redogörelse

Under  sarnmanträdet  redogörs  det  för  förvaltningens  verksamhet

rörande  våld  i nära  relationer.

Beredning

NAL  AU 4 38

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Juste*gsmännens  sign

-4 .ri'
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

7(17)



Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 65

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL2019/107.139

Sida

8(17)

Förslag  till  plan  för  integrationsstrategi  för  nyanlända

2019-2025

Beslutsunderlag

1.  Förslagtil1integrationsstrategiförnyanlända2019-2025,20maj2019

Redogörelse

Kornmunfullmäktige  har  beslutat  att  nämnden  för  arbete  och  lärande

ska  ha det  övergripande  ansvaret  för  integration  i kommunen  fr  o m

2019-01-01.  Förvaltningschefen  tar  initiativ  till  att  förvaltningen  för

arbete  och  lärande  tar  fram  ett  dolcument  som  beskriver  strategier  för

integration  i kommunen.

Integrationsstrategin  ska  vara  ett  övergripande  dokument,  som  tas

fram  i samverkan  mellan  förvaltningarna  i form  av representanter  firån

desarnma.  Dokumentet  ska  ligga  till  gnind  för  arbetet  med  integration

i den  kommunala  verksamheten  och  ge stöd  för  både  horisontella  och

vertikala  processer  i kornmunens  organisation.  På sikt  ska

gemensamma  mål  och  handlingsplaner  ska  tas fram.

Yrkanden

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

Beredning

NAL  AU  g39

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att:

1.  godkänna  förslag  till  plan  för  integrationsstrategi

2.  geförvaltningeniuppdragatttaframenintegrationsstrategitill

nämnden  i november  2019

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 66

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL201  9/1  08.00

Svar  på  motion  (SD)  från  kommunfullmäktige  om  införande

av  integrationsplikt

Beslutsunderlag

1.  Motion  (SD)  om  införande  av integrationsplikt,  16  januari  2019

2.  Svar  på  motion  (SD)  rörande  integrationsplikt,  15 maj  2019

Redogörelse

Sverigedemokraterna  (SD)  i Alvesta  kommun  föreslår  i en  motion  till

komrnunfullmäktige  att  Alvesta  kommun  inför  integrationsplikt  i

Alvesta  kommun  och  att  det  ska  medföra  konsekvenser  om  man  inte

följer  planen  såsom  t.ex.  indraget  bidrag.  I motionen  anges  att  en av

kommunens  stora  utmaningar  handlar  om  integrationen  av  nyanlända.

Man  anger  att  det  är  viktigt  att  ställa  krav  på  nyanlända  samtidigt  som

man  ska  lära  sig  språket  och  komma  ut  på  arbetsmarknaden.  Utöver

detta  anges  det  i motionen  att  det  är viktigt  att  anpassa  sig  efter

svenska  normer  och  värderingar.  Med  bakgnind  i det  som  presenteras

tycker  man  att  det  ska  införas  en integrationsplikt.  Innebörden  blir  att

alla  nyanlända  ska  delta  aktivt  i SFI,  samhällsorienteririg,

etableringsplan  och  övriga  insatser  för  att  komma  ut  på

arbetsmarknaden.

Med  anledning  av  motionen  så åläggs  nämnden  för  arbete  och  lärande

att  bereda  ett  svar  till  kornmunfullmäktige.

Beredning

NAL  AU 5 40

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  föreslå

kornmunfullmäktige  att  avslå  motionen  med  hänvisning  till  att  de krav

en integrationsplikt  skulle  innebära,  redan  existerar  genom  gällande

regelverk.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 67

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL201  9/110.042

Ekonomisk  uppföljning  per  april  2019  och  särskild

genomlysning  av  Allbo  Lärcenter

Redogörelse

Totalt  befarad  avvikelse  för  nämnden  för  arbete  och  lärande  i prognos

för  helår  per  maj  2019  är 9,8 miljoner  kronor  varav  köp  av utbildning

samt  skolskjuts  står  för  3,8 miljoner  och  Allbo  lärcenter  för  2,6

miljoner  kronor.  Återstående  del  iunderskottet  för  individ-  och

familjeomsorgen  är 3,4 miljoner  kronor.  Besparingen  enligt  nämnden

för  arbete  och  lärandes  budget  för  2019  uppgår  till  3 miljoner  kronor

för  vilket  ett underskott  på 0,4  miljoner  kvarstår.

De  poster  där  negativ  avvikelse  befaras  är köp  av utbildning  och

skolskjuts,  ekonomiskt  bistånd,  avdelningen  vuxen,  egen

gymnasieutbildning  och  egen  vuxenutbildning.

Förvaltningschef  presenterar  nyckeltalen  per  april  för  nämnden  för

arbete  och  lärande.

Beredning

NAL  AU 5 42

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

10(17)



möorn'e"maunf

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 68

Riktlinjer  för  elevresor

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL2019/83.700

1.  Resereglemente  för  gymnasieelever  i Alvesta  kommun,  7 juni  2019

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 1l  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.

Yrkande

Ordförande  Sebastian  Ohlsson  (S) yrkar  att  formuleringen  att "vid

ansökan skall elevens schema bifogas som styrker behovet av
skolskjuts"  stryks.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  att  mötet  ajourneras  iru'ian

beslut.

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

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  och  Veronika  Kobak  (M)  yrkar

avslag  på arbetsutskottets  förslag  till  beslut  med  hänvisning  till  att

man  står  fast  vid  det  tidigare  beslutet  och  eftersom  det  ett nytt  beslut

skulle  innebära  en ökad  kostnad.

Beslutsgång

Ordförande  konstaterar  att  man  har  att  ta ställning  till  två  förslag,  dels

arbetsutskottets  förslag  dels  Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)  och

Veronika  Kobaks  (M)  avslagsyrkande.

Votering  begärs  och  genomförs.  Ordförande  konstaterar  att  en ja-röst

innebär  en röst  på arbetsutskottets  förslag  och  en nej-röst  innebär  en

röst  på Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)  och  Veronika  Kobaks  (M)

avslagsyrkande.  Efter  genomförd  votering  med  resultatet  åtta  ja-röster

och  fem  nej-röster  finner  ordförande  att nämnden  beslutar  enligt

arbetsutskottets  förslag.

Röster  redovisas  i bilaga  till  protokollet

Beredning

NAL  AU 5 43

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

Beslut

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att godkänna  riktlinjer  för

elevresor  med  föreslagen  ändring  om att stryka  formuleringen  "vid

ansökan skall elevens schema bifogas som styrker behovet av
skolskjuts  "

Reservationer

Anette  Lindström  (SD),  Fredrik  Jonsson  (SD),  Veronika  Kobak  (M)

och  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)  slaiftliga  reservation  redovisas  i

bilaga  till  protokollet.

Justeringsmännens  sign

-'g=l( 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-18

NAL 5 69

Sekretessärende

Protokollförs  i separat  protokoll

Justeringsmäruiens  sign Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 70

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL20')  9/62:006

Information  om  arbetsmiljön  på  förvaltningen  för  arbete

och  lärande

lnformationsunderlag

l.  Sjukstatistik  per  april  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  j44

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 71

Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

1.  Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  i mål  nr. 3763-18,  22 mars  2019

2. Förvaltningsrätten  i Umeå,  dom  i mål  nr. 966-18,  15 april  2019

3. Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  imål  nr. 2387-18,  15 april  2019

4.  Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  imål  nr. 4767 -18,  9 maj 2019

5. Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  i mål  nr. 1866-19,  20 maj  2019

6. Kammarrätten  i Jönköping,  beslut  i mål  nr. 1275-19,  20 maj  2019

Beredning

NAL  AU  j45

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 72

Delegationsbeslut

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr  NAL201  9/89:002

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  de1egeringsbes1uten.

Däremot  står  det  nämnden  fritt  att återkalla  delegering.

1.  Avdelningen  Ekonomiskt  bistånd,  per  maj  2019

2.  Avdelningen  Barn  och  familj,  per  maj  2019

3. Avdelningen  Vuxen,  per  maj  2019

Beredning

NAL  AU  g46

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 73

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Mats  Nilsson  (C)  önskar  att  ylterligare  ett  möte  planeras  in  i

sarnmanträdesplanen  eftersom  sammanträdena  blir  långa.  Han  önskar

även  att  få noterat  till  protokollet  att  förmiddagen  på  Allbo  lärcenter

var  mycket  givande.

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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