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Sammanträdesdatum

2020-04-21
Nämnden  för  arbete  och lärande

Plats och tid Allbo  Lärcenter,  Hjärtenholmsvägen  4, Alvesta,  tisdagen  den 21 april  2020  kl 13:15
Mötet  ajournerades  för  fika mellan  E3 22 och E123 kl 15:50  till  15:05

Paragrafer jj  17-26,  28-33

Beslutande Sebastian  Olsson (SI Ordförande
Eva Hoff (S)

Yvonne Martinsson  (S)

Mehdi  Zullufi  (S)

Helöne Andersson  (C), 1:e vice ordförande

Johny Haraldsson  (C) ersätter  Mats Nilsson (C], ej närvarande  under  ä 25 på grund  av jäv
Linnea Naess (V)

Claudia Crowley  Sörensson  (M), 2:e vice ordförande
Veronika  Kobak (M)

Lars-Olof  Franzån (AA) ersätter  Stig Jacobsson (L)
Benny Lundh Johansson  (AA)

Fredrik  Jonsson (-)

Närvarande  ersättare Johny Haraldsson  (C), tjänstgör  som ersättare  Br  Mats Nilsson (C) under  sammanträdet
Lars-Olof  Franzån (AA), tjänstgör  som ersättare  för  StiB Jacobsson under  sammanträdet

Övriga  närvarande Linnea Gillån, nämndsekreterare

Gunilla Kaij Bevheden,  förvaltningschef
Parham Nessani, praktikant

Besart Ferati, praktikant

Marita  Vik, förvaltningsekonom  % 19-21
Gustaf  Haglund,  1:e socialsekreterare  avdelning  Vuxen E3 22
Stefan Ottosson,  rektor  ä!> 23-24
Daniel Söderberg,  avdelningschef  Allbo Lärcenter  j!g 25-26
Maria  Gabrielsson,  avdelningschef  ekonomiskt  biståndj  26- 27
Kenth Söderling,  avdelningschef  arbetsmarknadsavdelningen  Ei 26
Per-Olof  Hjälmefjord,  integrationsutvecklare  Er 28
Liridona  Kurti, kvalitetssamordnare  å 29

justeringens  tid  och plats

Onsdagen  29 april  2020  kl 08:30

Förvaltningen  för  arbete  och lärande,  Parkgatan  6 Alvesta

Utsedd  att  justera:  Benny  Lundh  Johansson  (AA)

Underskrifter ? i,

Sebastian  Olsson

Justerare """1- a /"'aa t"-(-/yf
Benny LundhJohar46an (AA)

IJusterares signaturer
I ..,- , ,/il  .
I 31  ,, /  '1 )
I ///

Utdragsbes(yrkande



Alvesta
kommun

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-21

Sida

2(26)

Anslagsbevis  för  Nämnden  för  arbete  och lärande

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens  digitala  anslagstavla.

Nämnden  för  arbete  och lärande

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Datum  då anslaget  sätts upp  2020-04-30 Datum  då anslaget  tas ned

Förvaringsplats  för  protokollet

Underskrift

Förvaltningen  för  arbete  och lärande,  Parkgatan  6 Alvesta

Linnåa Gillån

2020-05-21

Justerares  signaturer

I
Utdragsbestyrkande'
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Nämnden  för  arbete  och lärande

Plats  och  tid Allbo  Läråenter,  Hjärtenholmsvägen  4, Alvesta,  tisdagen  den  21 april  2020  kl 13:15  -  18:15
Mötet  ajournerades  för  fika  mellan  E) 22 och  E3 23 kl 15:50  till  15:05

ParagraTer j27

Beslutande Sebastian  Olsson  (S), Ordförande

Eva Hoff  (S)

Yvonne  Martinsson  (S)

Mehdi  Zullufi  (S)

Helåne  Andersson  (CI  1:e  vice ordförande
Johny  Haraldsson  (C) ersätter  Mats  Nilsson  (C), ej närvarande  under  E) 25 på grund  av jäv
Linnea  Naess (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  2:e vice ordförande
Veronika  Kobak  (M)

Lars-Olof  Franzån  (AA) ersätter  Stig Jacobsson  (L)
Benny  Lundh  Johansson  (AA)

Fredrik  Jonsson  (-)

Närvarande  ersättare Johny  Haraldsson  (C), tjänstgör  som ersättare  för  Mats  Nilsson  (C) under  sammanträdet
Lars-Olof  Franzån  (AA), tjänstgör  som ersättare  för  Stig  Jacobsson  under  sammanträdet

Övriga  närvarande Linnea  Gillån,  nämndsekreterare

Gunilla  Kaij Bevheden,  förvaltningschef

Parham  Nessani,  praktikant

Besart  Ferati,  praktikant

Marita  Vik, förvaltningsekonom  jj  19-21

Gustaf  HaBlund,  1:e  socialsekreterare avdelning Vuxen E) 22
Stefan  Ottosson,  rektor  G!g 23-24
Daniel  Söderberg,  avdelningschefAllbo  Lärcenter  j'5 25-26
Maria  Gabrielsson,  avdelningschef  ekonomiskt  bistånd5  26- 27
Kenth  Söderling,  avdelningschef  arbetsmarknadsavdelningen  (3 26
Per-Olof  Hjälmefjord,  integrationsutvecklare  E) 28
Liridona  Kurti,  kvalitetssamordnare  E) 29

Justeringens  tid  och  plats

Allbo  Lärcenter,  Hjärtenholmsvägen  4, omedelbar  justering

Utsedd  att  justera:  Benny  Lundh  Johansson  (AA)

Underskrifter

Sebastian  Olsson

Justerare

Benn7 Lundh Joh,4sson (AA)

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande
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lagsbevis  för  Nämnden  för  arbete  och  lärande

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har tillkännagivits  genom  anslag på kommunens  digitala  anslagstavla.

Nämnden  för  arbete  och lärande

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Datum då anslaget  sätts  upp  2020-04-22 Datum  då anslaBet  tas ned 2020-05-13

Förvaringsplats  för  protokollet  Förvaltningen  för  arbete  och lärande,  Parkgatan  4, Alvesta

Linnåa Gillän

Justetares  signafurer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och lärande

Ärendelista

Ärendelista..........................................

E3 17 Dnr 683
Godkännande  av dagordningen..........

E) 18 Dnr 684
Informations-  och diskussionsärenden

E) 19  Dnr  2020-00063  042

Ekonomisk  månadsrapport  per mars  2020.........................................6
E3 20 Dnr 2019-00227 040

Information  om åtgärdsplan  för en budgeti  baIans............................8
E) 21  Dnr 2020-00061049

Prislista  för bidragsbelopp  till fristående  gymnasieskolor  och
interkommunal  ersättning  2020....................................................,,,,  d 0

E3 22  Dnr 2020-00064  013
Redovisning  av statistik  avdelning  Vuxen........................................  1l

E) 23  Dnr 2019-00083  700

Riktlinjer  för elevresor  för gymnasieeIever.......................................  12
p 24  Dnr 2020-00060  002

Uppdatering  delegationsordning,  nämnden  för arbete  och lärande..  14
E) 25  Dnr  2020-00065  600

Remisser  till Skolinspektionen  angående  etablering  av nya
gymnasieprogram............................................................................  15

E) 26  Dnr 2020-00039  013

Information  om statistik  från Ekonomiskt  bistånd,
Arbetsmarknadsavdelningen  och Allbo  Lärcenter............................  17

E) 27  Dnr 2019-00205  000

Motion  (M) om etableringslån  istället  för  försörjningsstöd.................  18
F3 28 Dnr 2020-00072 000

Information  om Kommunmottagna  2019..........................................21
E) 29  Dnr  2020-00062  700

Kvalitetsberättelse  2019...................................................................  22
E) 30  Dnr  2020-00027  020

Information  om arbetsmiljön  på förvaltningen  för  arbete  och 1ärande23
E3 31 Dnr 2020-00026 000

Meddeianden...................................................................................  24
E) 32  Dnr  2020-00025  002

Delegationsbeslut

E) 33  Dnr  2020-00076  000

Övriga  frågor

IJusterares signaturer
I , -') ',aC ,
I  ";7  a / iF 'lI '  %  '-  l  j

Utdragsbestyrkande
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2020-04-21

j 17 Dnr  683

Godkännande  av  dagordningen

Beslut

Nämnden  för  beslutar  att  fastställa  utskickad  dagordning.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

4(26)
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

4 18 Dnr  684

Informations-  och  diskussionsärenden

Information  från  ordförande

Ordförande  informerar  nämnden  om att  presidiet  har  träffat  revisionen  vid tre
tilltällen. Granskningarna  gäller  bokslutet  och integrationsarbetet  vid förvaltningen.

Ordförande  informerar  om att  nämndsmötet  den 22 juni  kommer  att  tidigareläggas
till den 18 maj klockan  08:00.  Denna  förändring  är med anledning  av att  flera
tjänstemän  vid förvaltningen  har påbörjat  sin semester  den 22 juni.

Information  från  förvaltningschef

Förvaltningschef  informerar  om att  socialcheferna  i regionen  har  deltagit  i ett
internat  med fokus  kring  ämnet  "Nära  Vård".  Noterbar  information  från  dessa dagar
är att  gruppen  äldre  blir  allt  större,  vilketi  förföngningen  kan leda att  äldreomsorg
och sjukvård  kommer  att  behöva  ställa  om i framtiden.

Förvaltningschef  informerar  om att  rutinerna  kring  inköps-  och anställningsstopp
har reviderats.

Information  från  ledamöter

Fredrik  Jonsson  (-) ställer  fråga  om vilken  instans  som har  fattat  beslut  om
matkuponger  till gymnasieeleverna.

Justerares signaturer

I ' " f-= 'l', -.1

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21
Nämnden  för  arbete  och  lärande

j 19 Dnr 2020-00063  042

Ekonomisk  månadsrapport  per  mars  2020

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att godkänna  månadsrapport  per  mars
2020  samt  att  ge förvaltningen  i uppdrag  att  se över  de kostnader  förvaltningen  har
och återrapportera  detta  på nämnden  den 18 juni  2020.

Sammanfattning

Enligt  prognosen  per  mars  2020  förväntas  förvaltningen  för  arbete  och lärande
totalt  sett  vid årets  slut  ha en negativ  awikelse  gentemot  budgeterade  anslag  på ca
-16,8  mnkr.

Beträffande intäkterna för förvaltningen  för arbete och lärande  bedöms  dessa ge en
positiv  awikelse  på totalt  sett  ca 1,2 mnkr,  även om intäkterna  inte kommer  in
enligt  budget  på en del avdelningar.

När det gäller  personalkostnader  så ligger  utfallet  lite lägre  än budgeterat,  medan
prognosen  visar  en förväntad  negativ  awikelse  på ca 0,3 mnkr.

När det  gäller  övriga  kostnader  så är utfallet  per  mars månad  högre  än budget  per
mars  och förvaltningen  för  arbete  och lärande  förväntas  visa en negativ
budgetawikelse  på ca -17,7  mnkr.  Den största  awikelsen  gentemot  budget
återfinns  inom  köp av utbildning  där  awikelsen  är -13,7  mnkr

Yrkanden

Ordförande  Sebastian  Ohlsson  (S) yrkar  att  nämnden  ska besluta  att  ge
förvaltningen  i uppdrag  att  se över  de kostnader  förvaltningen  har  och
återrapportera  detta  på nämnden  den 18 juni  2020.

Beslutsgång

Ordförande  konstaterar  att  nämnden  för  arbete  och lärande  har  två förslag  till
beslut  att  ta ställning  till.  Arbetsutskottets  förslag  till beslut  och ordförandes
tilläggsyrkande  till arbetsutskottets  förslag  till beslut.

Ordförande  frågar  nämnden  för  arbete  och lärande  om det  är nämndens  mening
att  besluta  i enlighet  med arbetsutskottets  förslag  till beslut  samt  ordförandes
tilläggsyrkande.  Ordförande  finner  via acklamation  att  nämnden  för  arbete  och
lärande  beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till beslut  samt  ordförandes
tilläggsyrkande.

Bilagor

1.  Tjänsteskrivelse,  Ekonomisk  månadsrapport  per  mars 2020,  9 mars  2020.

2. Månadsrapport  per  mars  2020,  nämnden  för  arbete  och lärande,  8 april
2020.

lJusterares signaturer

I
Ik  )  t

Utdragsbestyrkande
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Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-21

Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och lärande

9 20 Dnr  2019-00227  040

Information  om  åtgärdsplan  för  en budget  i balans

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att notera  informationen  till protokollet

samt  att ge förvaltningen  i uppdrag  att  genomföra  en utredning  av verksamheten

på arbetsmarknadsavdeIningen  som redovisas  på nämndens  sammanträde  den 18

juni  2020.

Sammanfattning

Information  och uppföljning  av åtgärdsplanen  för  budget  i balans.

Nämnden  får under  sammanträdet  information  om hur arbetet  utifrån  upprättad

åtgärdsplan  för  budget  i balans fortskrider.  Åtgärdsplanen  med besparingsåtgärder

är upprättad  itio  punkter  inom personalkostnader,  pIaceringskostnader,  utbetalt

ekonomiskt  bistånd,  köp av utbildning,  kostnader  för  utbildningar  vid Allbo

Lärcenter,  intäkter,  lokalkostnader,  nedläggning  av stödboende  och

overheadkostnader.  Det finns  besparingsmål  uppsatta  för  varje besparingsåtgärd

och förvaltningschef  går igenom  prognostiserad  besparing  per helår  för  varje  punkt,

specificerat  utifrån  varje  månad.

Totalt  mål för  besparing  för  2020 är satt  till 16,3  miljoner  kronor  och utfall  per mars

för  besparingsåtgärderna  uppgår  till ca 2,9 miljoner  kronor.

Det går inte att  ställa en säker prognos  för  besparingarna  för  bland annat

ekonomiskt  bistånd  med anledning  av pandemin.  Under  den tid som  pandemin

pågår är det exempelvis  svårt  att  genomföra  närvarokontroller  för  de insatser  som

klienter  vid ekonomiskt  bistånd  deltar  i. Förvaltningen  kommer  noga att  följa  om

det uppstår  nya ärenden  på avdelningen  ekonomiskt  bistånd  med anledning  av

pandemin.

Förvaltningen  har fåtti  uppdrag  att särredovisa  de kostnader  som uppståri

samband  med pågående  pandemi.

Förvaltningschef  redogör  för  de arbete  som pågår med att utreda  möjigheten  med

att tillskapa  utbiIdningstiIIfäIIen  i egen regi kontra  att köpa utbildning.

Yrkanden

Claudia Crowley  Sörensson  (M) yrkar  att nämnden  ska besluta  att ge förvaltningen  i

uppdrag  att  genomföra  en utredning  av verksamheten  på

arbetsmarknadsavdeIningen  som redovisas  på nämndens  sammanträde  18  juni

2020.

Beslutsgång

Ordförande  konstaterar  att nämnden  för  arbete  och lärande  har två förslag  till

beslut  att ta ställning  till. Arbetsutskottets  förslag  till beslut  och Claudia Crowley

Sörenssons  (M) tilläggsyrkande  till arbetsutskottets  förslag  till beslut.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21
Nämnden  för  arbete  och  lärande

0rdförande  frågar  nämnden  för  arbete  och lärande  om det  är nämndens  mening
att  besluta  i enlighet  med arbetsutskottets  förslag  till beslut  samt  Claudia  Crowley
Sörenssons  (M) tilläggsyrkande.  Ordförande  finner  via acklamation  att  nämnden  för
arbete  och lärande  beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till beslut  samt  Claudia
Crowley  Sörenssons  (M)  tilläggsyrkande.

Bilagor

1.  NAL AU Ei 24, 30 mars 2020.

2. Tjänsteskrivelse,  Information  om åtgärdsplan  för  en budget  i balans,  23
mars  2020.

3. Uppföljning  åtgärdsplan  för  budget  i balans,  per  tre  år, 8 april  2020.

IJuJ,,,tJ,raJe)ssignaturer l,,,
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21Nämnden  för  arbete  och  lärande

j21
Dnr  2020-00061049

Prislista  för  bidragsbelopp  till  fristående  gymnasieskolor  och
interkommunal  ersättning  2020

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att anta prislista  för  bidragsbelopp  ochinterkommunal  ersättning  för  2020  till och med 30 juni

Sammanfattning

Nämnden  för  arbete  och lärande  ska fastställa  bidragsbelopp  för  fristående
gymnasieskolor  och interkommunal  ersättning.

När en fristående  skolenhet  tar  emot  elever  så har de rätt  till  bidragsbelopp  perelev  från  elevens  hemkommun.  På samma  sätt  har en kommunal  skola som taremot  elever  från  andra  kommuner  rätt  till  interkommunal  ersättning  från
hemkommunen.

Priserna  för  utbildning  i Alvesta  kommuns  regi gäller  till och med 30 juni  2020.

Bilagor

1.  NAL AU Ei 16,  30 mars 2020.

2. Tjänsteskrivelse,  Prislista  för  bidragsbelopp  till  fristående  gymnasieskolor
och interkommunal  ersättning  2020.

3. Prislista  för  bidragsbelopp  2020,  1l  mars  2020.

Beslutet  skickas  till

Berörda  kommunala  skolor  och friskolor

IJusterares signaturer

l. /'r

Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21

Nämnden  för  arbete  och  lärande

22 Dnr  2020-00064  013

Redovisning  av statistik,  avdelning  Vuxen

Beslut

Nämden  för  arbete  och lärande  beslutar  att  notera  informationen  till protokollet.

Sammanfattning

Avdelning  Vuxen  är organiserad  med tre myndighetsdelar,  socialpsykiatri,  missbruk

och våld i nära relationer.  Beslut  inom  dessa delar  fattas  utifrån  olika lagstiftning.

Antalet  aktualiseringar  på missbruksavdeIningen  var under  2019  238 stycken  och

268 stycken  2018.  Sedan omorganisationen  av missbruksavdeIningen  under  2015

har antalet  aktualiseringar  ökat  markant.  Detta  är positivt  i denna  bemärkelse

eftersom  mörkertalet  har  minskat.  Målet  är att  personer  med någon  form  av

missbruk  ska få de insatser  de behöver.  Under  2019  ökade  antalet  anmälningar

enligt  Lag om vård  av missbrukare  i vissa fall (LVM)  mycket.  Ärenden  enligt  LVM

innebär  ofta  fleråriga  kontakter  på enheten.  Av de 19 inkomna  LVM-anmälningar

som inkom  under  2019  avsåg  tio stycken  av dessa kvinnor  och 19 av dessa män.

Åldersspannet  sträcker  sig mellan  yngst  22 år och äldst  77 år.

Antalet  heldygnsvård  har  under  2019  stabiliserat  sig. Kostnaderna  varierar  desto

mer,  vilket  kan kopplas  till de ökade  ärendena  enligt  LVM då dessa placeringar  ofta

är dyra.  Kostnaderna  för  placeringar  har minskat  sedan  omorganisationen  av

missbruksvården  år 2015.  Målet  har varit  att  fokusera  på så kallade

"hemmaplanslösningar"  vilket  har givit  ett  gott  resultat.

Inflödet  för  ärenden  inom  våld i nära relationer  har ökat  under  2019.  Från 22

aktualiseringar  2018  till 38 aktualiseringar  2019.  Även här  bedömer  man att

ökningen  så ses som positiv  eftersom  målet  är minska  mörkertalet  och öka antalet

personer  som söker  insats.

Verksamheten  inom  socialpsykiatrin  övergick  till  förvaltningen  för  arbete  och

lärande  under  2018.  Det är därför  svårt  att  urskilja  någon  trend  över  antalet

ärenden,  men om inflödet  av ärenden  håller  sig på samma  nivå som hittills  under

året  beräknas  antalet  aktualiseringar  hamna  kring  150  stycken  för  2020.Under  2019

aktualiserades  106  ärenden.  Kostnaderna  för  placeringar  gällande  socialpsykiatri

har ökat  mycket  under  2019  vilket  till stor  del beror  på en väldigt  dyr  placering.

Utvecklingen med ett ökat behov av heldygnsvård inom socialpsykiatrin fö5er en

ökning  i riket.  Dock är ökningen  i Alvesta  kommun  något  större  än i riket  i övrigt.

Bilagor

1.  NAL AU g 17,  30 mars  2020

2. Tjänsteskrivelse,  redovisning  av statistik,  avdelningen  Vuxen,  13 mars  2020.

Justerares  signaturer

I  ..
I -r.
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Sammanträdesdatum

2020-04-21

Nämnden  för  arbete  och  lärande

!5 23 Dnr  2019-00083  700

Riktlinjer  för  elevresor  för  gymnasieelever

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  föreslå  att  nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att

ändra  punkt  1.3 b i resereglementet  för  gymnasielever  i Alvesta  kommun,

förvaltningen  för  arbete  och lärande  enligt  förvaltningens  förslag.

Sammanfattning

I de nuvarande  riktlinjerna  för  elevresor  för  gymnasieelever  anges  i punkt  1.3  b att:

"Beslut  om elevresa  för  gymnasieelever  sker  utifrån  avståndsmätningari

kommunens  digitala  skolskjutssystem.  Nytt  beslut  om elevresa  tas utifrån  avstånd

inför  varje  läsår eller  efter  ansökan  från  vårdnadshavare  eller  elev  som är över  18

år. Omprövning  av beslut  kan göras  under  läsåret  vid ändrade  förhållanden  som

påverkar  rätten  till elevresa,  till exempel  byte  av foIkbokföringsadress  eller  byte  av

gymnasieskola."

Förvaltningen  föreslår  att riktlinjerna  förändras  så att beslut  om elevresa  fattas

utifrån  avstånd  eller  efter  ansökan  från  vårdnadshavare  eller  elev  som är över  18  år

när eleven  påbörjar  gymnasiestudier.  Beslutet  sträcker  sedan  sig under  hela

studietiden,  till  skillnad  från  att  beslut  om elevresa  fattas  inför  varje  läsår.

Omprövning  av beslut  ska göras  under  studietiden  vid förändrade  förhållanden  som

påverkar  rätten  till elevresa,  tillexempel  studieavbrott,  byte  av gymnasieskola  eller

byte  av folkbokföringsadress.  När förhållandena  för  rätten  till  elevresa  förändras

måste  vårdnadshavare  eller  elev  som är över  18  år inkomma  med en ny ansökan

om elevresa.

Förändringen  föreslås  för  att underlätta  den administrativa  hanteringen  av

elevresor.

Förlag  är att  formuleringen  i riktlinjerna  punkt  1.3  b för  elevresor  för

gymnasieelever  ändras  till  följande:

"Beslut  om elevresa  för  gymnasieelever  sker  utifrån  avståndsmätningari

kommunens  digitala  skolskjutssystem.  Nytt  beslut  om elevresa  tas utifrån  avstånd

inför  att eleven  påbörjar  gymnasiestudier  eller  efter  ansökan  från  vårdnadshavare

eller  elev  som är över  18 år. Beslutet  om elevresa  gäller  till dess att  eleven  avslutar

sina gymnasiestudier.  Omprövning  av beslut  ska göras  under  studietiden  vid

ändrade  förhållanden  som påverkar  rätten  till elevresa,  tillexempel  studieavbrott,

byte  av foIkbokföringsadress  eller  byte  av gymnasieskola."

Bilagor

1.  NAL AU Ei 20, 30 mars  2020.

2. Tjänsteskrivelse,  förändringar  i resereglemente,  13 mars  2020.

3. Resereglemente  för  gymnasieeleveri  Alvesta  kommun  (FAL), 7 juni  2019.

IJustetares signafurer
I-J-)  - ai--2,
I '?/  ,)  /

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21

Nämnden  för  arbete  och  lärande

9 24 Dnr 2020-00060  002

Uppdatering  delegationsordning,  nämnden  för  arbete  och

lärande

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att anta  förvaltningens  förslag  till
förändringari  deIegationsordningen

Sammanfattning

Enligt  kommunallagen  6 kap 3 E) får  en nämnd  uppdra  åt ett  utskott,  en ledamot,
ersättare  eller  anställd  hos kommunen  att  besluta  på nämndens  vägar  i ett  visst
ärende  eller  en viss grupp  av ärenden.

Delegationsordningen  är ett  levande  dokument  som behöver  uppdateras  och
revideras  med en viss regelbundenhet  då det  bland  annat  sker  förändringari
verksamheten  och i rättsväsendet  som påverkar  delegationsordningen.

Med  anledning  av att  underlätta  den administrativa  hanteringen  av elevresor  har
förvaltningen  för  arbete  och lärande  utrett  möjigheten  att  ändra  delegat  och
formulering  i nämnden  för  arbete  och lärandes  delegationsordning  punkt  17.7  om
beslut  om elevresor  enligt  lag samt  riktlinjer  beslutade  av UN.

Förslag  är att  formuleringen  i nämndens  delegationsordning  punkt  17.7  ändras  till
Beslut  om elevresor  enligt  lag samt  resereglemente  för  gymnasieelever  i Alvesta
kommun  (FAL) för  att  deIegationsordningen  ska stämma  överens  med gällande
reglemente  för  elevresor.  Förvaltningen  föreslår  även att  delegat  ändras  från
avdelningschef  till administratör  med ansvar  för  elevresor  för  att anpassa

delegationen  efter  de nya rutinerna  för  hantering  av elevresor.

Förvaltningen  har även tagit  fram  ett  förslag  om delegation  i personalärenden.
Förändringarna  redovisas  i en separat  skrivelse  och förslaget  är att  de tillförs
nämnden  för  arbete  och lärandes  delegationsordning  som ett  nytt  avsnitt.

Bilagor

1.  Tjänsteskrivelse,  förändringar  i deIegationsordningen  - nämnden  för  arbete
och lärande,  18  mars  2020.

2. Skrivelse,  delegation  i personalärenden,  9 mars  2020.

3. Delegationsordning,  nämnden  för  arbete  och lärande,  6 maj 2019.

I,::=e,r":,,i:.s signaturer ,.-7,i=,
Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

j25 Dnr  2020-00065  600

Remisser  till  Skolinspektionen  angående  etablering  av nya

gymnasieprogram

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar:

1.  Att  ange förvaltningens  tjänsteskrivelse  samt  bilaga som yttrade  i ärendet.

2. Att  ge förvaltningen  i uppdrag  att  utreda  möjligheten  för  samverkan  mellan

Allbo  Lärcenter  och Ryssbygymnasiet  AB gällande  utbildning  i

tim  mertra  nsport.

Jäv

Johny  Haraldsson  (C) meddelar  jäv  gällande  Ryssbygymnasiet  AB och deltar  därav

inte  handläggningen  av detta  ärende

Sammanfattning

Två utbiIdningsanordnare,  Värends  yrkesgymnasium  AB och Ryssbygymnasiet  AB,

har ansökt om att starta gymnasieprogram/inriktningar  inom  ramen  för

yrkesförarutbiIdningar  i vår  region.  Detta  kan komma  att  innebära  negativa

konsekvenser  för  våra  samverkansparters  ilänet.

Dels på grund  av redan  idag brist  på yrkeslärare  och dels att  det  riskerar  att  skapa

en situation  där utbildningsanordnarna  inte  lyckas fylla  sina utbildningsplatser  på

sikt.

Det skulle  även starkt  försvåra  en eventuell  start  av motsvarande  utbildning  i egen

regi.

Yrkanden

Helåne  Andersson  (C) yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut  med

tilläggsyrkande  att  nämnden  ska besluta  att  ge förvaltningen  i uppdrag  att  utreda

möjigheten  för  samverkan  mellan  Allbo  Lärcenter  och Ryssbygymnasiet  AB gällande

utbildning  i timmertransporter.

Fredrik Jonsson (-l Linnea Naess (VI Claudia Crowley Sörensson (MI Veronika
Kobak (M) och Eva Hoff (S) yrkar bifall till Helåne Anderssons (C) tillägBsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande  konstaterar  att nämnden  för  arbete  och lärande  har  två förslag  till

beslut  att  ta ställning  till.  Arbetsutskottets  förslag  till beslut  och Helåne  Anderssons

(C) tilläggsyrkande  till arbetsutskottets  förslag  till beslut.

Ordförande  frågar  nämnden  för  arbete  och lärande  om det  är nämndens  mening

att besluta  i enlighet  med arbetsutskottets  förslag  till beslut  samt  Helåne

Anderssons  (C) tilläggsyrkande.  Ordförande  finner  via acklamation  att  nämnden  för

I..:u,,sJ,era,res signaturer7=.'))

Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

arbete  och lärande  beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till beslut  samt  Heläne

Anderssons  (C) tilläggsyrkande.

Bilagor

1.  NAL AU Er 21, 30 mars 2020.

2. Tjänsteskrivelse,  Remissertill  skolinspektionen  angående  etablering  av nya

gymnasieprogram,  19 mars 2020.

3. Bilaga till tjänsteskrivelse,  19 mars 2020.

4. Remiss  från  Skolinspektionen  - Ansökan  från  Värends  Yrkesgymnasium,  25

februari  2020.

5. Remiss  från  Skolinspektionen  - Ansökan  från  Ryssbygymnasiet  AB, 25

februari  2020.

Beslutet  skickas  till

Skolinspektionen

IJusterares signaturer
I :l.
1 )5a

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21

Nämnden  för  arbete  och  lärande

j26 Dnr 2020-00039  013

Information  orn  statistik  från  Ekonomiskt  bistånd,

Arbetsmarknadsavdelningen  och Allbo  Lärcenter

Beslut

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

Sammanfattning

På sammanträdet  redogörs  för  information  och statistik  från

arbetsmarknadsavdeIningen,  avdelningen  ekonomiskt  bistånd  och Allbo  Lärcenter.

Nämnden  får  information  om att  det  utbetalda  försörjningsstödet  har ökat  under

mars  månad  2020.  Under  februari  utbetalades  totalt  ca 1,8  miljoner  kronor  och

under  mars utbetalades  totalt  ca 2 miljoner  kronor.  Antalet  ungdomshushåll

(personer  upp till och med 24 år) fortsätter  att hålla sig på en låg nivå. Nämnden  får

även information  om att  Alvesta  kommun  liggerlågt  gällande  genomsnittligt

utbetalt  belopp  per  hushåll  jämfört  med övriga  kommuner  i regionen.

Från arbetsmarknadsavdeIningen  får  nämnden  information  om att  det  just  nu är

125  personer  som är aktuella vid avdelningen.  Av dessa är 70 personer  anställda  via

extratjänst och det är satt  ett mål om att  ytterligare  30 personer  ska anställas  enligt

denna  anställningsform.  Nämnden  informeras  om att  samverkan  med

Arbetsförmedlingen  inte  fungerar  på ett  tillfredställande  sätt.

ArbetsmarknadsavdeIningen har ett  pågående  samarbete  med verksamheter  inom

omsorgsförvaItningen.  Bland  annat  gällande  drift  av cafå för  personal,  tillverkning

av skyddsvisir  samt  att  man samarbetar  med enheten  för  daglig  verksamhet

gällande  viss legotillverkning  åt företag.

Avdelningschef  redogör  för  aktuella  elevtal  för  de olika  utbildningarna  vid Allbo

lärcenter.  Nämnden  får  även information  om antalet  sökande  till de utbildningar

som ska starta.  Antalet  sökande  var  varit  högt.

Bilagor

1.  Tjänsteskrivelse,  Information  och statistik  från  arbetsmarknadsavdelningen,

Ekonomiskt  bistånd  och Allbo  Lärcenter,  4 april  2020.

IJi,,Je,lra,re,s signaturer2"-' -)

Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och lärande

j27 Dnr 2019-00205  000

Motion  (M) om etab!eringslån  istället  för  försörjningsstöd

Beslut

Nämnden  för arbete  och lärande  beslutar  att föreslå  kommunfullmäktige  att
besluta  att  motionen  ska avslås.

Reservationer

Fredrik  Jonsson (SDI Claudia Crowley  Sörensson  (M) och Veronika  Kobak (M)
reserverar  sig mot  beslutet.

Sammanfattning

Claudia Crowley  Sörensson  (M) har i en motion  med rubriken  "Motion  om
etableringslån  istället  för  försörjningsstöd"  föreslagit  att Alvesta kommun  istället  för
försörjningsstöd  ger ett  etableringslån  med återbetaIningsskyldighet,  för  den tid
som passerar  mellan att LMA-ersättning  och etableringsersättning  betalas ut och
att etableringslånet  ska betalas  av under  en period  av tre år.

Kommunstyrelsen  remitterat  motionen  till nämnden  för  arbete  och lärande  för
beredning.

Under  tiden  den nyanlände  har asylsökande  har denne  rätt  till LMA-ersättmng,
vilket  är en statlig  ersättning  för  asylsökande  vilken utbetalas  i förskott  via

Migrationsverket.  När den nyanlände  sedan får  sitt uppehållstillstånd  och
folkbokför  sig på en adress har de flesta rätt  till en annan statlig  ersättning,
etableringsersättning.  För att få etableringsersättning  krävs att  den nyanlände  är

inskriven  på Arbetsförmedlingen  (AF), och har upprättat  en etableringsplan.  Det kan
ta olika lång tid att få en tid på AF, från ett  par veckor  till ett  par  månader.  Under
den tiden uppstår  ett  glapp mellan  LMA och etableringsersättning  vilket  benämns
som glapp 1. Omedelbart  efter  mötet  på AF sätter  etabIeringsersättningen  igång
men då den utbetalas  i efterskott,  en månads  fördröjning,  är den enskilde  i behov
av försörjningsstöd  i awaktan  på att etabIeringsersättningen  betalas ut, vilket
benämns  som  glapp 2.

Någa  av Sveriges kommuner  har infört  återkrav  på det försörjningsstöd  som

betalats  ut under  glapp 1 och 2 med en återbetalningsplan  för  den enskilde.
Majoriteten  av kommunerna  har dock inte  detta  system.

Förvaltningen  för  arbete  och lärandes  uppfattning  är att när  det gäller  bistånd  till
försörjning  ger socialtjänstlagen  inget  utrymme  för  att  ge lån. Under  vissa

förutsättningar  kan kommunen  besluta  om bistånd  mot  återbetalning.  Detta
regleras  i9 kapitlet  socialtjänstlagen.  Enligt  huvudregeln  är bistånd  enligt  4 kapitlet
I F3 socialtjänstlagen  inte förenat  med återbetalningsskyldighet.  Vissa undantag  från
huvudregeln  kan ske, biståndet  kan exempelvis  återkrävas  om det utgör  ett  förskott

I.i(:J;.. :gnai,u,rer.,
Utdragsbestvrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

på förmån  eller  ersättning.  Det kan handla  om att  vänta  på en förmån,  när en

utbetalning  från  exempelvis  försäkringskassan  är fördröjd.

Kommunen  kan göra  viss besparing  genom  att  återkräva  beviljat  försörjningsstöd

men intäkten är också förenad med kostnader. I prop.  1996/97:124  s 93 ff kan man

läsa följande:  "administrativa  skäl talar  mot  ett  lånesystem  som skulle  kräva en

dyrbar  återkravsverksamhet  som kontinuerligt  bevakar  och reviderar

betalningsplaner  och driver  processer  för  att  väcka talan  om återkravi  de fall

beviljade  lån inte  betalas  enligt  uppgjord  plan ".

Yrkanden

Claudia  Crowley  Sörensson  (M), Benny  Lundh  Johansson  (AA), Lars-Olof  Franzån

(AA), Veronika  Kobak  (M) och Fredrik  jonsson  (SD) yrkar  att nämnden  för  arbete

och lärande  ska besluta  att  föreslå  kommunfullmäktige  att besluta  att motionen  ska

bifallas.

Linnea  Naess (V), Helåne Andersson  (C), Eva Hoff  (SI Yvonne  Martinsson  (S) Mehdi

Zullufi  (S) och Johny  Haraldsson  (C) yrkar  bifall  till arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att  nämnden  för  arbete  och lärande  har två förslag  till

beslut  att  ta ställning  till,  arbetsutskottets  förslag  till beslut  och Claudia  Crowley

Sörenssons (MI Benny Lundh Johanssons (AA), Lars-Olof Franzåns  (AA), Veronika

Kobaks  (M) och FredrikJonssons  (SD) yrkande.

Ordförande  ställer  arbetsutskottets  förslag  till beslut  mot  Claudia  Crowley

Sörensson  (M), Benny  Lundh  Johansson  (AA), Lars-Olof  Franzän  (AA), Veronika

Kobak  (M) och FredrikJonsson  (SD)syrkande  och finnervia  acklamation  att

nämnden  beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag.

Votering  begärs

Ordförande  instruerar  nämnden  att  en Ja-röst  är en röst  på arbetsutskottets  förslag

till beslut.  En Nej-röst  är en röst  på Claudia  Crowley  Sörenssons  (M), Benny  Lundh

Johanssons  (AA), Lars-Olof  Franzt"ns  (AA), Veronika  Kobaks  (M) och Fredrik  Jonssons

(SD) yrkande.

Votering  genomförs  och utfaller  med sju Ja-röster  och fem Nej-röster.

Ordförande  finner  att nämnden  beslutar  i enlighet  med arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Bilagor

2. NAL AU E) 18,  30 mars  2020.

3. Tjänsteskrivelse,  Motion  (M) om etableringslån  iställetförförsörjningsstöd,

17  mars 2020.

4. Skrivelse,  daterad  10  mars 2020.

5. Motion  (M) om etableringslån  istället  för  etabIeringsersättning  istället  för

försörjningsstöd,  daterad  9 oktober  2019.

Justetares  signaturer U(dragsbestvrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

28 Dnr 2020-00072  000

Information  om  Kommunmottagna  2019

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att  notera  informationen  till  protokollet

Sammanfattning

Under  2019 har 56 nyanlända  personer  flyttat  in i Alvesta  kommun.  Som inflyttning

till  första  kommun.  En minskning  med 36 procent  jämfört  med 2018.  Somalier  och

syrier  'år de största grupperna följt  av afghaner och ryssar. Mer  än 2/3 har valt  att

bosätta  sig i Alvesta  centrum.  Nästan  alla har bosatt  sig på eget  initiativ  som anhörig

eller  via så kallat  eget  boende.  Det finns  också många  som valt  att  först  bosätta  sig i

en annan  kommun  och därefter,  efter  ett  tag,  flyttat  till Alvesta.

Bilagor

1.  NAL AU Ei 23, 30 mars  2020.

2. Tjänsteskrivelse,  information  om kommunmottagna  2019,  19  mars 2020.

3. Fakta om kommunmottagna  2019,  19  mars 2020.

Justerates  signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

j29 Dnr  2020-00062  700

Kvalitetsberättelse  2019

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att  godkänna  upprättad

kvalitetsberättelse  för  2019.

Sammanfattning

Kvalitetsberättelsen  beskriver  hur  arbete  med att  systematiskt  och fortlöpande

utveckla  och säkra verksamhetens  kvalitet  bedrivits  under  föregående  kalenderår.

Vilka åtgärder  som vidtagits  för  att  säkra  verksamheten  kvalitet  och vilka resultat

som har uppnåtts  redovisas  i kvaIitetsberättelsen.  Kvalitetsberättelsen  ska spegla

det  arbete  som gjort  inom  ramen  för  det  systematiska  kvalitetsarbetet  som är

reglerat  i socialtjänstlagen  3 kap 3 E), i Socialstyrelsens  föreskrifter  och allmänna  råd

(SOSFS 2011:9).

De områden  som omfattas  i det  systematiska  kvalitetsarbetet  är kvalitetssäkring  av

utredning  och insatser  enligt  socialtjänstlagen  (SoL), lagen med särskilda

bestämmelser  om vård  av unga (LVU) och lagen  om vård  av missbrukare  i vissa fall

(LVM).  Utöver  ovannämnda  områden  ingår  även riskanalyser,  handläggning  och

dokumentation,  synpunkter  och klagomål,  awikelser,  rapportering  enligt  Lex Sarah,

uppföljning  och utvärdering,  egenkontroll  och erfarenhetsåteföring,  tillgänglighet

och bemötande,  personal  och kompetensförsörjning  samt  intern  och extern

samverkan  och samarbete.

Bilagor

1.  NAL AU Ei 22, 30 mars  2020.

2. Tjänsteskrivelse,  kvalitetsberättelse  2019,  1l  mars  2020.

3. Kvalitetsberättelse  2019.

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

j30 Dnr  2020-00027  020

Information  om arbetsmiljön  på förvaltningen  för  arbete  och

lärande

Beslut

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

Sammanfattning

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

för  arbete  och lärande  rapporteras  information  Om arbetsmiljön  på förvaltningen

som en stående  punkt  på dagordningen.  Sjukfrånvarostatistik,  tillbud  och olyckor.

Sedan nämndens  sammanträde  26 februari  2020  har fem  tillbud  och en skada

registrerats.

1.  Bilagor

2. NAL AU Ei 25, 30 mars  2020.

3. Tjänsteskrivelse,  information  om arbetsmiljön  på förvaltningen  för  arbete

och lärande,  1l  mars  2020.

4. Sjukfrånvarostatistik  per  januari  2020,  Il  mars 2020.

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-21

Nämnden  för  arbete  och lärande

j31 Dnr 2020-00026  000

Meddelanden

Beslut

Nämnden  för  arbete  och lärande  beslutar  att notera  informationen  till protokollet

Sammanfattning

Förvaltningsrätten  i Växjö, dom i mål nr. 1463-19,  3 februari  2020

KammarrätteniJönköping,  besluti  mål nr. 13-20,  7 februari  2020

Klagomålsutredning,  IO februari  2020

Förvaltningsrätten  i Växjö, dom i mål nr. 550-19,  5 mars 2020

Bilagor

1. NAL AU E3 26, 30 mars 2020.

2. Tjänsteskrivelse,  Meddelanden  till nämndens  sammanträde  2020-04-21,  Il
mars 2020,

1:3steiaIeS signaturer,,i"';s ,l,

Utdragsbestvrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

32 Dnr 2020-00025  002

Delegationsbeslut

Beslut

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

Sammanfattning

1.  Nämnden  för  arbete  och lärande  har  överlåtit  sin beslutanderätt  till  utskott,

ordförande  och  tjänsternän  enligt  antagen  delegationsordning.

2. Dessa  beslut  ska redovisas  till  nämnden.  Redovisningen  innebär  inte  att

nämnden  får  ompröva  beslut  eller  fastställa  delegationsbesIuten.

3. Däremot  står  det  nämnden  fritt  att  återkalla  delegering.

4. Avdelningen  ekonomiskt  bistånd,  per  februari  2020.

5. Avdelningen  Barn  och  familj,  per  februari  2020.

6. Avdelningen  Vuxen,  per  februari  2020.

7. Allbo  Lärcenter,  per  februari  2020

8. Förordnande  som  förste  socialsekreterare  vid avdelningen  Vuxen,  12

februari  2020.

9.  Beslut  om  verksamhetsbidrag  " Det  Fria sällskapet  länkarna",  14  februari

2020.

IO. Beslut  om delegationsrätt  för  socialsekreterare  vid avdelningen  Vuxen,  26

februari  2020.

11. Ordförandebeslut:  Svar  på granskning  av målstyrning  avseende  god

ekonomisk  hushållning,  4 mars  2020.

12. Beslut om verksamhetsbidrag/föreningsstöd  "BRIS", 4 mars 2020.

13. Ordförandebeslut:  Åtgärder  utifrån  regeringens  rekommendation  om  att  all

gymnasie-  och vuxenutbildning  som  ej behöver  omsorg  ska bedrivas  på

distans,  Allbo  Lärcenter,  17  mars  2020.

14. Ordförandebeslut:  Åtgärder  utifrån  regeringens  rekommendation  om  att  all

gymnasie-  och vuxenutbildning  som  ej behöver  omsorg  ska bedrivas  på

distans,  ArbetsmarknadsavdeIningen,  17  mars  2020.

Bilagor

1.  NAL  AU E) 27, 30 mars  2020.

2. Delegationsbeslut,  nämnden  för  arbete  och lärande  per  februari  2020,  1l

mars  2020.

iJusierares signaturer

I
/'l=:a>

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Nämnden  för arbete  och lärande

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-21

9 33 Dnr  2020-00076  000

Övriga  frågor

Sammanfattning

Inga övriga frå@or anrnäldes under sammanträdet.

Justerares  signaturer

i';)

Utdragsbestyrkande
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