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!lfÖu'öei"maun
f

Sida

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Nämnden

för

arbete

Plats och tid

och

lärande

Samtnanträdesrum
Ajournering

Justeradeparagrafer

Beslutande

mellan

Sebastian

Ohlsson

Eva Hoff

(S)

Alvesta

Fg90

6 november

2019

och Fg91 kl. 14.55-15.05

Zullufi

Helene
Mats

Andersson

Linn6a

Johny
Kia

Lundh

(SD)

Jonsson

Alnatour

Gunilla

Lindström

(SD)

(S)
(C)

(KD)

Bevheden,

Kurti,

Vik,

Anette

(M)

It'6n Johansson,
Marita

(AA)

ersätter

(S)

Haraldsson

Kaij

ordf.

(SD)

Nordahl

Åke Johansson

Liridona

2:e vice

(M)

Johansson

Johnsson

(M),

(L)

Jens Arnebert

Samir

Sörensson

Kobak

Jakobsson

Gunnel

ordf.

(V)

Crowley

Veronika

Fredrik

(C), 1 :e vice

(C)

Naess

Claudia

Benny

(S)

(S)

Nilsson

Stig

(S), ordförande

Martinsson

Mehdi

Övriga deltagare

KI,

86103

Yvonne

Nä"arande ersä'are

1(21)

förvaltningschef

nämndsekreterare
utredare

ekonom

jj

gg 92-94
91-93

Helena Svensson,farniljerättssekreterare 5j 88-89
SandraMowide, kornmunsekreterare fi 90
Therese Löfqvist, nämndsekreterareFfi90

kl. 13.15-17.00

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum
2019-11-06
Nämnden

för

arbete

Utses att justera

och

lärande

Benny

Lundh

Justering tid och plats Alyesta

Johansson

(AA)

2019-11-08, kl. 13.30

!::';7'å/')"""'a'

Sekreterare

2(21 )

Liridona

%lt/t,R

Kurti

Ordförande
Sebastian

Ohlsson

(S)

Justerare
Benny

L'mdh

Johanssofö'(AA)

Anslag/Bevis
Protokollet

är justerat.

för arbete

Nämnden
Sammanträdesdatum

2019-11-06

Anslaget

2019-11-11-2019-12-O2

under tiden

Förvaringsplats

Förvalinipgpn

Underskrift

AVncbme<
Liridona

Justeringen

och

har tillkäruiagivits

lärande

för arbete och lärande, Alvesta

%.t=t.f;

Kurti
Utdragsbestyrkande

JusteÖgsmännens

":y.ro

sign

;p,)

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

genom

anslag.

SammanträdesprotokoIl

Sida

Sammanträdesdatum

2019-1
Nämnden

för

arbete

NAL

och

I -06

3(21)

lärande

g 86

Godkännande

av

Dagordningslistan

dagordningen

är beslutad

av ordföranden

och utsänd

med kallelsen.
Beslut
Nämnden

för arbete

och lärande

beslutar

att anta ordförandes

dagordning.

Justeögsmännens

(:,a

y

sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

förslag

på

SammanträdesprotokoII

!m:orr»'e"maun
f

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

lärande

g 87

NAL

Dnr NAL201

Informations-

och

a)

firån ordföranden

Information
Sebastian

(S) informerar

om det komrnunala

ansvarig

för det kommunala

inbjuden

att infortnera

informerar

rum den 4 december.
julshowen

-

Kaij

möter

för Alvesta

även om Musikskolans
Samtliga

Bevheden

Alvesta

varandra

Information
-

på konferens

Kristin

Freij

med

som är

komtnun

är

på

årliga julshow

som äger

ledamöter

uppmanas att närvara
till det sker via nämndsekreteraren.

på

från förvaltningschefen

Gunilla
beskriver

c)

aktivitetsansvaret

och att anmälan

Information

om att han deltagit
aktivitetsansvaret.

om det arbete som pågår i Alvesta
arbetsutskott
och nämnd.

nästkommande
Ordförande

9-00238.000

diskussionsärenden

Olsson

skolverket

b)

4(21)

informerar

kommuns
och utför

om kommunens

gnundläggande

nya värdegnind

förhållningsätt

som

i hur vi

vårt arbete.

från ledamöter

Stig Jakobsson

(L) informerar

om ti11gänglighetsrådets
sammanträde
annat, det nya LSS- boendet, statsbidragen
och Hagagården

sär bland
togs upp.
-

Claudia

Crowley

Sörensson (M) informerar
om att hon deltagit
för en av medarbetarna
på Mötesplatsen.
Linnea Naess (V) informerar
om att planeringen
gällande
sammanträdena
för ungdomsrådet
är klara och mer information

under

avtackningen

-

ungdomsrådet
-

Gunnel

Nordahl

kommunala
mötet

Justeringsmännens

sign

f),)

ska ske på nästkornmande
(S) informerar

pensionsrådet

kommer

Beslutsexpediering

om att nästa sammanträde

sker den 5 december.

att ges på nämnden

den 1l

Utdragsbestyrkande

från

samrnanträde.
Information

december.

för det
firån det

m;orn'e"maun
f

Sammanträdesprotokoll

201 g-t 1-06
Nämnden

för arbete

NAL

och

lärande

g 88

Dnr

NAL2019-00242.750

Sekretessärende
Protokollförs

Justeringsmännens
sign

8'y7"i,

x-;,<,]

i separat protokoll

l Beslutsexpediering

Sida

Sammanträdesdatum

l Utdragsbestyrkande

s(zi)

m:om'Ve"maun
f

SammanträdesprotokoIl

2019-11-06
Nämnden

för arbete

NAL

och

lärande

g 89

Dnr NAL2019-0024.239.750

Sekretessärende
Protokollförs

Justeringsmännens

(,'7-r::b

sign

7.-z">,

i separat protokoll

Beslutsexpediering

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

6(21)

Sammanträdesprotokoll

ffi:om'e"maun
f

Sida

Sammanträdesdaturri

2019-11-06
Nämnden

för arbete

NAL

och

lärande

g 90

Visning

7(21 )

Dnr NAL20'19-0226.000
av Ciceron

Assistent

Redogörelse
Alvesta

kommun

har under

ärendehanteögssystem,
och effektivt

sätt kunna

På sarnmanstädet
app1ikationstjänsten
politiska
direkt

hösten

Ciceron.
hantera

informeras

med att införa

används

ett nytt

för att på ett modernt

handlingar.

om Ciceron

som används

sammanträden.

2019 arbetat
Ciceron

Assistent

för att hantera

Via Ciceron

Assistent

är den webbaserade

möteshandlingar

till

visas möteshandlingar

på skärmen.

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeögsmännens
sign

-»J

l Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

informationen

till

i:,,ivestmaun
f

SammanträdesprotokoIl

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

g 91

NAL

Dnr

Åtgärdsplan

8(21)

lärande

för

en budget

NAL2019-00227.040

i balans

Beslutsunderlag
l.

Åtgärdsplan,

2.

Kornmunstyrelsens

underlag

presenteras

beslut,

på sammanträdet

10 september

2019

Redogörelse
Kommunstyrelsen

beslutade

den IO september 2019, Fg115, att uppdra åt
för arbete och lärande att omgående vidta åtgärder samt ta fram
åtgärdsplaner
för budget i balans. Framtagna åtgärder och åtgärdsplaner

nämnden

ska rapporteras

till kommunstyrelsen

i november.

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeringsmännens

-"

sign

[1J

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

informationen

till

Sammanträdesprotokoll

m:,,,ivestmaun
f

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

lärande

g 92

NAL

9(21)

Dnr

Internkontrollplan

NAL20'1

9-00210.042

2020

Beslutsunderlag
l.
2.

Förslag

till

internkontrollplan

Kornmunövergripande
september

2020, 16 oktober

internkontrollplan

2019.

2020, 10

2019

Redogörelse
Eiigt

kornmunens

varje nämnd

reglemente

anta en särskild

för intern

av verksamhetsplanen.

internkontrollplan

fastställer

plan som gäller

för samtliga

nämnder.
avseende

Arbetsutskottet

har i samverkan

kontrollområden

för rfömnden

och säkerhet),

(sekretess

ekonomisystem,

intäkter

egna

ska behandla
2020.

tagit fram förslag

för gymnasieskolan

har skattat

risker

är: Säker

verksamhetssystem

-

och vuxenutbildning,
barn, digitalisering

(sannolikhet

och konsekvens)

och

för

kontrollområde

Beredning
NAL

AU

g62

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande
internkontrollplan
2020.

Protokollet

skickas

beslutar

att anta framtaget

till

Ekonomiavdelningen
Kornmunstyrelsen

Juste+ingsmännens

sign

på

för arbete och lärandes

års internkontrollplan

koppling

före detta ensamkommande
aktivitetsansvaret.

Arbetsutskottet

nämndens

2020.

reception

respektive

ska

i samband

2020 senast 31 december

med förvaltningen

som tas upp i2020

självförsörjning

g71, 2008)

kontrollen

en kommunövergripande

Nämnden

för nämnden

De kontrollområden

kornrnunala

Utöver

kommunstyrelsen

av kontrollplaner

internkontrollplan

(KF

plan för den interna

med fastställandet

uppföljning

kontroll

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

förslag

på

SammanträdesprotokolI

m:,,,ivestmaUn
f

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

lärande

g 93

NAL

10(21)

Dnr NAL2019-00211.001

Verksamhetsplan

2020

Beslutsunderlag
l.

Förslagtillverksarnhetsp1an2020,30oktober20l9

Redogörelse
Under

sammanträdet

förslag

redogör

till verksarnhetsplan

förvaltningschef,

utredare

med internbudget

för 2020.

och ekonom

Beredning
NAL

AU

j63

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

verksamhetsplan

Protokollet

med internbudget

skickas

beslutar

att anta förslag

för 2020.

till

Ekonomiavdelningen
Kornmunstyrelsen

Justeringsmännens

..s;?-:}

sign

p

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

till

för

!m:orn'e"maun
f

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

lärande

g 94

NAL

Dnr

Information

i-i(:r)

om

NAL2019-00208.000

personuppgiftshantering

Underlag
1.

Upprättad
-presenteras

registerförteckning,

I oktober

2019

på sarnmanträdet.

Redogörelse
Dataskyddsförordningen
personuppgiftsansvarig
personuppgiftsbehandlingar
personuppgifl:sansvarige
registerförteckningen

artikel

30.1 kräver

organisation

som utförs
ansvarar

att varje

ska föra ett register
i den verksamhet

över
som den

för. På sarnmanträdet

för nämnden

redogörs
för arbete och lärande.

för

Beredning
NAL

AU

g61

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeringsmännens

sign

Bes]utsexpediering

Utdragsbestyrkande

informationen

till

Sammanträdesprotokoll

möom'e"maun
f

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

g

NAL

och

12(21)

lärande

95

Dnr

Organisation

och

avveckling

ensamkommande

under

NAL20'19-00212.012

av stödboende

2020

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse,

2.

Organisationsskiss,

lO oktober

2019

lO oktober

2019

Redogörelse
Den 31 maj

2019 har HVB-hemmet

och efter det har enbart

för ensamkommande

stödboendet

fiinnits

ungdomspedagoger

och en avdelningschef

ungdomspedagoger

som varslats

med maj månad
Förutom

på helgerna

av ett försämrat

2021 görs en översyn
På stödboendet

majoriteten

och

uppsä:ngstid.
arbetat

2019, i samarbete

för nämnden

med

fyller

under

behov

Bedömningen

görs att under

självständigt

och chefsfunktion

2020-

i åldrar 19-20

i stödboendet,

21 år. Endast

år. Under

till januari

tre ungdomar

2020

2021,

då

kommer

2021.

av mycket

av att ha trygga

under

även för stödboendet.

har idag i större grad av självständighet

samt klarar

ytterligare

vara boende

av ungdomarna

Ungdomarna

budgetläge

bor det nu 17 ungdomar

vara kvar i stödboendet

fortsatt

sornmaren

över alla verksamheter,

de fortfarande

studerar

Två
kvar till

har ungdomspedagogerna

under

fem

och dess föltsekreterare.

Med anledning

kornmer

utgör

(personalgnippen).

2020, då de hade 12 månaders

fältverksamheten

I stödboendet

under våren 2019 arbetar

att arbeta med stödboendet

fritidsgården

kvar.

barn stängts

av hushållsarbete
regelbundna

själv.

och

Det finns

ett

vuxenkontakter.

2020 kan flera ungdomar

och en minskning

än innan

klara sin vardag

av antal ungdomspedagoger

kan göras.

Arbetsutskottet beslutade den 16 oktober Ffi64 att:
1.

Minska

personalstyrkan

och en avdelningschef
2.
3.

Justeågsmännens

för stödboendet

med tre ungdomspedagoger

med sista arbetsdag

Två ungdomspedagoger

ingår i Stöd-och

och med 1 juni

20 november

2020 till

I juni

2020.

behandlingsenheten

Från och med 1 december 2020 ffir de tre ensamkommande
från Stöd- och behandlingsenhetens
personal.

sign

Beslutsexpediering

från

2020.

Utdragsbestyrkande

sitt stöd

i

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

4.

och

13(21)

lärande

Ovanståendebeslutspunkterkornmerattgä1lerfrån23oktober20l9
efter att MBL

e)Il

hållits

och att parterna

förklarats

vara överens.

Beredning

NAL AU 5 64
Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeringsmännens

sign

.7/)1..,7

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

infornnationen

till

Sammanträdesprotokoll

möorn'e"maun
f
Nämnden

för arbete

och

2019-11-06

i«(:ai

lärande

g 96

NAL

Sida

Sammanträdesdatum

Dnr

Organisering

ledning

NAL2019-00219.00'1

på Allbo

Lärcenter

från

I januari

2020

Beslutsunderlag
l.

Tjänsteskrivelse,

2.

Organisationsbild,

10 oktober

2019

10 oktober

2019

Redogörelse
Sedan februari
bestått

en rektor
Inför

2019 har ledningsorganisationen

av en avdelningschef
och två biträdande

höstterminen

budgetläget

och kommunen.

lärcenter

vakans

bedöms

I en ny ledningsorganisation
stabspersonal,

denne rektor

tjänst har IO personal
vuxenutbildningen,

liksom

Lärcenter
från innan med

finns en rektor
är tillika

samrnanlagt

och personal

för återbesättning.

för vuxenutbildning

avdelningschef.

Rektor

samt 22 personal

33 personal.

har 16 personal

har

för hela förvaltningen

organisationen
och prövas

i stab, en rektor,

för IM/SFI/gymnasiet

skillnad

valt att sluta och vid sarnma tidpunkt
försämrats,

I detta läge behöver

anpassas och varje

till

rektorer.

har en rektor

för Allbo

på Allbo

och två rektorer,

och
i denna

inom

Den andra rektorstjänsten

IM samt 19 inom

SFI, totalt

35

personal.
Under

vårterminen

kornmer

rektorerna

ha samma

som nu, men firån och med höstterminen
vara placerade

med olika

utbildningar

av samordning.

viss del, men organisationen
kan vara i behov
organisationen

2020 kommer

placering

båda rektorer

att

på Hjärtenholmsvägen.

I en organisation
uppstå behov

lokalmässiga

Denna

samordningsfunktion

skall genomlysas

av samordnare
finns

och arbetsgnipper/team

kan organiseras

inte med i internbudgeten,

finns

kan det
redan till

och de arbetsgnipper
med detta. Denna

som
del i

utan får göras efter det.

Beredning
NAL

AU

g 65

Beslut
Nämnden
Allbo

Justeringsmännens

sign

för arbete och lärande

Lärcenter

enligt

Beslutsexpediering

beslutar

om organisering

förslag.

Utdragsbestyrkande

av ledning

på

)

m;.,,ivest,,,aun
f

SammanträdesprotokolI

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

g 97

NAL

15(21)

lärande

Dnr

Justering

av IT-kostnader

nämnden

för

arbete

och

NAL2019-00218.040

mellan

utbildningsnämnden

och

lärande

Beslutsunderlag
1.

Ärendeunder1ag24maj2019

2.

Underlag

kostnader

IT

Redogörelse
Budget

och kostnad

för IT har för förvaltningen

för arbete och lärande

förändrats

i två delar, dels har IT-avdelningen
kostnadsmodell
och dels har medel överförts
utbiIdningsförvaltningen
Allbo
Vid

till
övergång.

Lärcenters
förändring

inklusive

förvaltningen

av kostnadsmodell

tagit
från

för arbete och lärande

lärcenter ett prelirninärt
förslag
2019, som var uträknat via en ny IT-modell.
om Allbo

och lärande

gaordes en inventering

Lärcenters

med

fick utbildningsförvaltningen

Allbo

Efter beslut

firam en ny

övergång

till

på kostnadsnivån

förvaltningen

och det visade

för

för arbete

sig att kostnaderna

blev
preliminär
beräkning.
Att IT-kostnaderna
ökat är både
utbildningsförvaltningen,
förvaltningen
för arbete och lärande, IT och
ekonomichef
överens om och även att man ska fördela underskottet
rättvist mellan förvaltningarna.
högre

än tidigare

Beredning
NAL

AU

g71

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

egen och översända
komrnunstyrelsen.
Protokollet

beslutar

för verkställighet

skickas

att anta utredningen

hos delegat

till

Komrnunstyrelsen

Justeringsmännens

sign

Beslutsexpediering

,f5,i
:)

Utdragsbestyrkande

inom

som sin

SammanträdesprotokoII

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

lärande

g 98

NAL

16(21)

Dnr NAL2019-00213.748

Idåburet

Offentligt

Partnerskap

mellan

Alvesta

kommun

och

Brottsofferjouren
Beslutsunderlag
l.

Avtal

om överenskornmelse,

17 september

2019

Redogörelse
Brottsofferjouren
bidrag

Växjö

från Alvesta

offentligt

partnerskap

Brottsofferjouren
Syftet

som startade 1991 har sedan många år fått
En treårig överenskornmelse
om id6buret

kornmun.
(IOP),

Växjö

med den treåriga

tillförsäkra

I föreslagna

betalas

förslag

till

och

nu är dags att förnya.

och partnerskapet

invånare

ett långsiktigt

att få sin verksamhet

överenskommelse

åren räknas beloppet

2,43 kr/invånare

ut under

kommun

är att
stöd från

och ekonomi

tid.

För de båda följande
2021 innebär

brottsutsatta

och för jouren

för längre

Alvesta

år 2017 vilken

överenskornmelsen

kommiu'iens

Brottsofferjouren
trygghet

mellan

ingicks

första

är beloppet

för 2020 2,31 kr.

upp med 5 procent,

och för 2022 2,55 kr/invånare.

kvartalet

respektive

vilket

år.

Beredning
NAL

AU

g66

Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

överenskommelse
kommun

ska

Brottsofferjouren

sign

beslutar
Offentligt

att godkänna
Partnerskap

och Brottsofferjouren.

Protokollet

Justeringsmännens

för Id6buret

skickas

till

Växjö

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

framtagen
mellan

för

Beloppet

Alvesta

Sarnrnanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för

arbete

och

17(21)

lärande

NAL E399

Dnr NAL20'1 9-00228.000

Sammanträdesplan

2020

Beslutsunderlag
1.

Förslagti1lsammanträdesplanför2020,7oktober2019

Redogörelse

Enligt 3 kap 10
ska nämnden

813 stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente
senast på novembersammanträdet
fastställa
tiderna för

kommande

års ordinarie

Ordförande

Sebastian

samrnanträdesplan

sammanträden.
Ohlsson

för nämnden

(S) har tagit

fram

och dess utskott

ett förslag
för 2020.

Beslut
Nämnden

för arbete

sammanträdesplan

Justetingsmännens

sign

och lärande

beslutar

att anta förslag

för 2020.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

till

på

Sammanträdesprotokoll

miAiui'en"maun
Qffi

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för

arbete

g

NAL

och

lärande

IOO

Dnr

Information
arbete

om

och

i8(21)

arbetsmiljön

NAL2019-00062.006

på förvaltningen

för

lärande

lnformationsunderlag
1.

Sjukfrånvarostatistikperseptember2019

2.

Tillbud,

17 september

2019

3.

Tillbud,

23 september

2019

Redogörelse
Med

anlednirig

av vikten

förvaltningen
arbetsmiljön

för arbete

och lärande

på förvaltningen

Sjukfrånvarostatistik,
Sarah

av att fokusera

anmälan,

statistik
tillbud

genom
över

på en god arbetsrniljö

rapporteras
en stående

information
punkt

friskvårdsbidrags

inom
om

på dagordningen.
användning,

Lex

och olyckor.

Beredning

NAL AU 5 54
Beslut
Nämnden

för arbete

och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeögsmännens

.:')'-(-"

sigr+

l') /)

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

informationen

till

mCorn'e"maun
f

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06
Nämnden

för arbete

NAL

och

19(21)

lärande

g 10I

Dnr

NAL2019-00240.000

Meddelanden
1.
2.

Förvaltningsrätten
i Linköping,
don'i imål nr. 4264-18,
FörvaltningsrätteniVäxjö,domimå1m.3168-18,9oktober2019

3.

FörvaltningsrätteniVäxjö,domimålnr.353-19,25oktober

4.

FörvaltningsrätteniLinköping,domimåInr.66-18,22oktober2019

5.

Förva1tningsrätteniLinköping,domimålnr.1380-l8,22oktober

6.

Förvaltningsrätten

27 september

2019
i Linköping,

22 dom i mål m. 7282-18,

oktober

2019
Beslut
Nämnden

för arbete och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeringsmännens

sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

informationen

till

2019

Sammanträdesprotokoll

JOm'e"maun
f
Nämnden

för

arbete

och

Sida

Sammanträdesdatum

2019-11-06

20(21 )

lärande

NAL g 102

Dnr

NAL201

9-0089.002

Delegationsbeslut
Redogörelse
Nämnden
utskott,

för arbete
ordförande

och lärande

har överlåtit

och tjänstemän

enligt

sin beslutanderätt

till

en antagen

delegeringsordning.
Dessa

beslut

ska redovisas

Redovisningen

innebär

till

inte

fastställa

delegeringsbesluten.

Däremot

står det nämnden

fött

Avdelningen

Ekonomiskt

Avdelningen

Barn

Avdelningen

Vuxen,

Avdelningen

Allbo

nämnden.

att nämnden

får ompröva

att återkalla
bistånd,

och familj,

eller

delegeög.

per oktober

per oktober

per oktober
Lärcenter,

beslut

2019

2019

2019

oktober

2019

Beredning

NAL AU 5 69
Beslut
Nämnden

för arbete

och lärande

beslutar

att notera

protokollet.

Justeringsmännens

&'-"'

sign

ÅX)

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

informationen

till

t!öorn'Ve"maun
f

Sammanträdesprotokoll

2019-11-06
Nämnden

för arbete

och

21(21)

lärande

NALg103
Övriga

Dnr

NAL2019-00241.000

frågor

Claudia

Crowley

insatsen

boendestöd

Sörensson

(M) lyfter

på Rönnen

svaras att återkoppling

kommer

frågan

om

är avgiftsbelagd,

det

ske på nästkommande

sarnmanträde.
Veronika

Kobak

spridning

av information

ännu inte tagits.
information

(M),

lyfter

att det uppstått

har skett i ärenden

Det är viktigt

utanför

nämnden

s-

sign

a7!"z7

Beslutsexpediering

bekymmer
där beslut

att se till at ingen
innan ett definitivt

tas av nämnden.

Justeringsmännens

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

sprider
beslut

