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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Nämnden för arbete och lärandes protokoll 

  

Plats och tid Digitalt möte via Teams samt sammanträdeslokalen K1, Parkgatan 4, Alvesta, onsdagen 
den 24 februari 2021 kl 13:15 till kl 16:45 
Mötet ajournerades för fika mellan § 5 och § 6 kl. 14:30 till kl 14:45 

Paragrafer §§ 1-4, 7-14  

Beslutande Sebastian Ohlsson (S), Ordförande 
Eva Hoff (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Gunnel Johansson (S) ersätter Mehdi Zullufi (S) 
Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Nilsson (C) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Stig Jacobsson (L) 
Benny Lundh Johansson (AA) 
Annette Lindström (-) 
Fredrik Jonsson (-) 

Närvarande ersättare Johny Haraldsson (C) 
Åke Johansson (KD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Lars Eriksson (SD) 

Övriga närvarande Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 
Linnea Gillén, nämndsekreterare  
Christina Fagerberg, familjerättssekreterare § 3 
Helena Svensson, familjerättssekreterare § 4 
Marita Vik, förvaltningsekonom §§ 5-8 
Liridona Kurti, kvalitetssamordnare §§ 5-7 
David Jönsson, tf avdelningschef Allbo lärcenter § 9 
Kenth Söderling, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen § 9 

  

Justeringens tid och plats  

Tid och plats för justering: Fredagen den 5 mars kl 09:00, Förvaltningen för arbete och lärande, Parkgatan 4 Alvesta 
Utsedd att justera: Heléne Andersson 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Linnéa Gillén  

 Ordförande 
  

 Sebastian Olsson  

 Justerare 
  

 Heléne Andersson  
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Anslagsbevis för Nämnden för arbete och lärande 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Nämnden för arbete och lärande 

Sammanträdesdatum 2021-02-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-03 Datum då anslaget tas ned 2021-03-30 

Tid för överklagande 2021-03-08 – 2021-03-29 

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

Underskrift 
  

 Linnéa Gillén   
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Nämnden för arbete och lärandes protokoll 

  

Plats och tid Digitalt möte via Teams samt sammanträdeslokalen K1, Parkgatan 4, Alvesta, onsdagen 
den 24 februari 2021 kl 13:15 till kl 16:45 
Mötet ajournerades för fika mellan § 5 och § 6 kl. 14:30 till kl 14:45 

Paragrafer § 5-6  

Beslutande Sebastian Olsson (S), Ordförande 
Eva Hoff (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Gunnel Nordahl (S) ersätter Mehdi Zullufi (S) 
Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Nilsson (C) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Stig Jacobsson (L) 
Benny Lundh Johansson (AA) 
Annette Lindström (-) 
Fredrik Jonsson (-) 

Närvarande ersättare Johny Haraldsson (C) 
Åke Johansson (KD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Lars Eriksson (SD) 

Övriga närvarande Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 
Linnea Gillén, nämndsekreterare 
Christina Fagerberg, familjerättssekreterare § 3 
Helena Svensson, familjerättssekreterare § 4 
Marita Vik, förvaltningsekonom §§ 5-8 
Liridona Kurti, kvalitetssamordnare §§ 5-7 
David Jönsson, tf avdelningschef Allbo lärcenter § 9 
Kenth Söderling, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen § 9  
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Justeringens tid och plats  

Tid och plats för justering: Onsdagen den 24 februari 2021, omedelbar justering, Förvaltningen för arbete och lärande, Parkgatan 
4, Alvesta 

Utsedd att justera: Heléne Andersson 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Linnéa Gillén  

 Ordförande 
  

 Sebastian Olsson  

 Justerare 
  

 Heléne Andersson  
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Anslagsbevis för Nämnden för arbete och lärande 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Nämnden för arbete och lärande 

Sammanträdesdatum 2021-02-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-24 Datum då anslaget tas ned 2021-03-19 

Tid för överklagande 2021-02-25 – 20201-03-18 

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

Underskrift 
  

 Linnéa Gillén   
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§ 1 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen. 
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§ 2 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Information från ordförande 

Ingen information lämnas under sammanträdet. 

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att remissvaret gällande nya socialtjänstlagen 
behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021. Övriga 
remissinstansers svar finns att ta del av på Regeringskansliets webbplats.  

Förvaltningschef informerar om att ny avdelningsorganisation för avdelning Barn 
och familj och avdelning Vuxen är förhandlad enligt MBL § 11. Den nya 
avdelningsorganisationen träder i kraft den 1 mars 2021 och avdelning Barn och 
familj och avdelning Vuxen slås samman till avdelning Barn och Vuxen. När den nya 
avdelningsorganisationen har trätt i kraft kommer fokus att läggas på hur avdelning 
Barn och Vuxen skall organiseras internt för att verksamhet och arbetsmiljö ska bli 
så bra som möjligt. Bland annat ska närvarande arbetsledning och arbetsbelastning 
för enhetschefer vara ett fokusområde. 
Nuvarande avdelningschef vid avdelning Vuxen har tidigare under hösten meddelat 
pensionsavgång från och med den 1 juni 2021 och kommer innan dess att ta ut 
innestående ledighet från och med 1 mars 2021. 
En risk- och konsekvensanalys för den nya avdelningsorganisationen är genomförd  

Förvaltningschef informerar om att David Jönsson från och med den 4 februari 2021 
är tillförordnad avdelningschef vid Allbo Lärcenter. Förordnandet sträcker sig till 
och med den 30 juni 2021.  

Förvaltningschef informerar om att hon tillsammans med Claudia Crowley 
Sörensson (M) och Heléne Andersson (C) deltagit i digital konferens gällande 
vuxenutbildning under förmiddagen. Det är Skolverket som bjudit in länets samtliga 
kommuner till dialog i ämnet. Alvesta kommun ligger i framkant jämfört med övriga 
kommuner i länet gällande lärlingsutbildning i kombination med SFI. Ett framtida 
fokusområde från Skolverkets sida är kompetensförsörjning inom 
vuxenutbildningen. 

Förvaltningschef informerar om att avdelningschef vid avdelning Ekonomiskt 
bistånd, har deltagit i föreläsning om pandemins påverkan på individ- och 
familjeomsorgen. Några punkter som togs upp var att pandemin inte har medfört 
någon allvarlig påverkan på stöd och skydd för enskilda, att pandemin har lett till en 
stor omställning av arbetssätt inom individ- och familjeomsorgsverksamheten i 
landet, pandemin har inneburit minskad tillgång till öppna- och förebyggande 
insatser, att samordningen inom fältet missbruk och ekonomiskt bistånd nationellt 
sett har varit svårare att få till, men detta är ingen effekt som har fått genomslag i 
Alvesta kommun, att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat och 
till sist  att utsatta områden har påverkats särskilt negativt  med anledning av 
pandemin, främst på grund av trångboddheten. 
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Inom Alvesta kommun går det även att härleda ett ökat antal aktuella ärenden inom 
”Våld i nära relationer” till pågående pandemi.  

Information från ledamöter 

Claudia Crowley Sörensson (M) informerar om att hon har varit på 
verksamhetsbesök vid stöd- och behandlingsenheten, missbruk. Hon träffade ett 
fåtal medarbetare med anledning av pandemin. Medarbetarna ville förmedla att de 
kände en viss oro kring den nya avdelningsorganisationen Barn och Vuxen.  
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§ 3 Dnr 2021-00036 757 

 

Sekretessärende  

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll.   
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§ 4 Dnr 2021-00037 757 

 

Sekretessärende  

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll.   
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§ 5 Dnr 2021-00013 042 

 

Årsrapport 2020, nämnden för arbete och lärande 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart  

Sammanfattning 

Det som har varit mest framträdande på nämndsnivå under 2020 är bland annat att 
det under våren beslutats om ny gymnasieskola i Alvesta kommun. Hösten 2021 
startar tre nationella yrkesprogram i form av gymnasiala lärlingsutbildningar vid 
Allbo Lärcenter. Nämnden för arbete och lärande har under 2020 tagit över 
ansvaret för kommunens fältverksamhet som ytterligare ska fokusera på tidiga och 
förebyggande insatser samt uppsökande kontakter mot målgruppen, unga som 
riskerar att hamna i socialutsatthet. Efter en längre tid av ett behov av att skapa 
meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och/eller 
missbruksproblematik beslutade nämnden om verksamheten Riksdagsmannen som 
ska arbeta med fokus på att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik.  

 Nämnden för arbete och lärande har under 2020 inte kunnat uppnå en budget i 
balans, budgetavvikelsen för 2020 ligger på – 16,3 miljoner kronor. Den mest 
avgörande delen för nämndens budgetavvikelse beror främst på höga kostnader för 
köp av utbildning och ekonomiskt bistånd vilket till viss del har ökat med anledning 
av effekterna av Covid-19. Eftersom väsentligt färre nyanlända har kommit till 
kommunen än tidigare beräknat har det lett till en negativ påverkan på nämndens 
intäkter. I övrigt har en del kostsamma ärenden förekommit under 2020 inom 
avdelning vuxen med anledning av att det har skett en ökning av vård enligt lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall.   

I redogörelsen över nämndens måluppfyllelse för 2020 ser vi att majoriteten av 
nämndens mål och särskilda uppdrag är uppfyllda. De mål som är delvis uppfyllda 
beror på andra, yttre faktorer som har bidragit till att nämnden inte fullt ut har haft 
möjligheten att fokusera de målen. Den mest avgörande anledningen för det är 
effekterna avrådande pandemi med anledning av Covid-19 som till viss del har 
påverkat förvaltningens arbete. I nämndens årsrapport redovisas vidare de särskilda 
uppdrag och nyckeltal som finns inom Kommunfullmäktiges område men som 
nämnden för arbete och lärande ansvar för. Det gäller nyckeltalen; andel barn i 
hushåll med ekonomiskt bistånd och andel vuxna biståndsmottagare av befolkning 
samt särskilda uppdragen; ta fram en koncerngemensam process för ökad 
sysselsättning och utreda hur familjecentrum kan utvecklas.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2021 

Årsrapport 2021, daterad den 12 januari 2021 
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NAL AU § 4, daterad den 3 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunsyrelsen 

Ekonomiavdelningen  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

15(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Dnr 2020-00237 012 

 

Verksamhetsplan med internbudget 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna verksamhetsplan med 
internbudget 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart.    

Sammanfattning 

I nämndens verksamhetsplan ges en nulägesbeskrivning över förvaltningens styrkor, 
framtida utmaningar och verksamhetsförändringar som planeras att genomföras 
under nästkommande år.  

Verksamhetsplanen består av nämndens mål som finns kopplade till de områden 
som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnden för arbete och lärande har nio mål 
att fokusera på under 2021 med tillhörande särskilda uppdrag och nyckeltal. 
Nämnden mål är kopplade till samtliga riktningar; finanspolitisk riktning, 
personalpolitisk riktning och hålbarhetspolitisk riktning. Nämnden har vidare även 
mål kopplade till de fyra olika verksamhetsprocesserna; hållbar tillväxt, människors 
vardag, barn och ungas behov samt trygg välfärd.  

I verksamhetsplanens andra del ges en beskrivning av nämndens internbudget och 
hur 2021 års rambudget på cirka 222 miljoner kronor har fördelats på förvaltningen 
avdelningar; Allbo Lärcenter, Arbetsmarknadsavdelningen, avdelning barn och 
familj, ekonomiskt bistånd och avdelning vuxen.   

Bilagor 

NAL AU § 3, daterad den 3 februari 2021 

Tjänsteskrivelse, daterar den 25 januari 2021 

Verksamhetsplan med internbudget 2021, daterad den 29 januari 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen 
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§ 7 Dnr 2021-00018 042 

 

Direktiv för ekonomisk rapportering 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa kommunstyrelsens direktiv för 
den ekonomiska rapporteringen 2021 samt att nyckeltal enligt framtagen modell 
följs upp i samband med den ekonomiska rapporteringen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens direktiv för ekonomisk rapportering består den ekonomiska 
uppföljningen av årsrapport, delårsrapport samt ekonomisk månadsrapport för 
månaderna mars, april och oktober. Därutöver ska nämnderna fastställa egna 
rutiner för ekonomisk uppföljning inom den egna förvaltningsorganisationen.   

Förvaltningen har upprättat förslag på modell över nyckeltal att följa i samband 
med nämndens månadsuppföljningar. Föreslagen modell för rapportering av 
nyckeltal redovisas i bilagt underlag.  

Bilagor 

NAL AU § 5, daterad den 3 februari 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 2021 

Modell för rapportering av nyckeltal, daterad den 22 januari 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 8 Dnr 2021-00027 609 

 

Prislista för bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och 
interkommunal ersättning 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna prislista för bidragsbelopp 
och interkommunal ersättning för 2021.  

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 per 
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som tar 
emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning från 
hemkommunen. 

Priserna i Alvesta kommuns regi gäller till och med den 30 juni 2021. Ny prislista 
kommer att behandlas vid nämndes sammanträde den 17 juni 2021.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2021. 

Prislista för bidragsbelopp 2021, daterad den 3 februari 2021.  

Beslutet skickas till 

Berörda kommunala skolor och friskolor 
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§ 9 Dnr 2021-00035 000 

 

Information och statistik från avdelning Ekonomiskt bistånd, 
Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Under sammanträdet redogörs för statistik och nuläge vid avdelning Ekonomiskt 
bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter. 

Tf avdelningschef, David Jönsson, vid Allbo Lärcenter redogör för sitt uppdrag som 
tillförordnad avdelningschef för Allbo Lärcenter. En analys av utvecklingsområden 
har genomförts. Arbete med åtgärder för de utvecklingsområden som har 
identifierats har påbörjats.  

Avdelningschef vid Arbetsmarknadsavdelningen redovisar aktuell statistik för 
arbetsmarknadsavdelningen, antalet aktuella deltagare och hur många som har fått 
ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Nämnden får information om det 
nystartade Ungdomskontoret, vars syfte är att vägleda unga arbetslösa till arbete 
eller utbildning. Till detta är även det ESF- finansierade projektet ”Fasetten” 
kopplat. Fasetten är ett projekt riktat till unga, 15-24 år, som står utanför 
arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet ska olika riktade insatser förbättra 
målgruppens förmåga att göra medvetna val för ett framtida arbetsliv.  

Nämnden får även information om lärlingsutbildningen i kombination med SFI, en 
reflektion av utbildningsinsatsen såhär långt är att lärlingsdelen av utbildningen går 
bra för de flesta av deltagarna men kunskaperna i det svenska språket är 
fortfarande något svag. 

I framtiden ses en överväxling till ett större fokus på lärlingsutbildningar inom 
arbetsmarknadsinsatserna som trolig.  

Förvaltningschef redogör för aktuell statistik för avdelning Ekonomiskt bistånd. 
Förvaltningschef gör ett förtydligande gällande att de aktuella hushållen även 
omfattar hushåll som har ansökt om bistånd men fått avslag på sin ansökan. 

Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat med 22 
procent för kvinnor och 28 procent för män sedan januari 2020.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2021. 

Statistik/information om nuläge vid Arbetsmarknadsavdelningen, daterad den 17 
februari 2021. 

Elevtal per januari 2021, daterad den 16 februari 2021 

Elevtal SFT per januari 2021, daterad den 18 februari 2021 
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Utfall försörjningsstöd per januari 2021, daterad den 16 februari 2021 

Hushållsmeddiagram per januari 2021, daterad den 16 februari 2021 

Andel biståndshushåll i Kronobergs län under oktober månad åren 2015–2020, 
daterad den 17 februari 2021  
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§ 10 Dnr 2021-00020 000 

 

Information om framtida verksamhet vid Allbo Lärcenter och 
Arbetsmarknadsavdelningen 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 20 oktober 2020 ärendet 
”Långsiktig lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun”. I 
utredningen i ärendet identifierades nybyggnation för att ersätta paviljongerna vid 
Allbo lärcenter som ett av de största och viktigaste objekten.  

I samband med att ärendet behandlades av kommunfullmäktige beslutades att ge 
nämnden för arbete och lärande i uppdrag att återkomma med kostnadsberäknade 
underlag för kring objektet, det vill säga nybyggnation för att ersätta paviljongerna 
vid Allbo Lärcenter 

Under sammanträdet får arbetsutskottet information om det pågående arbetet i 
och med uppdraget kring utredningen av nybyggnation. 

Arbetet styrs via en projektorganisation med politiska styrgrupper där 
kommunstyrelsens presidium, nämndes presidium, förvaltningschef och 
lokalstrateg finns representerade. Det finns även sammansatt en 
tjänstemannagrupp som säkerställer samordningen mellan förvaltningen och 
Allbohus. I Tjänstemannagruppen ingår kommunchef, lokalstrateg och 
förvaltningschef, VD för Allbohus samt chef för förvaltningen för samhällsbyggnad.  

En behovsanalys ska genomföras för att säkerställa att rätt underlag finns inför en 
nybyggnation. I analyserna ska ett framtidsscenario på fem till tio år beaktas utifrån 
elevvolymer, eventuella verksamhetsförändringar och en effektiv lokalanvändning.  
Särskilt viktigt är att identifiera eventuella synergieffekter med anda verksamheter 
för att nyttja lokalerna optimalt.  

Förvaltningschef vid förvaltningen för arbete och lärande kommer att förankra 
uppdraget och det inre arbetet i organisationen. Uppdraget att göra en förstudie 
för nybyggnation vid Allbo Lärcenter ska vara klar i april 2021. Ansvarig för 
förstudien är utbildningsstrateg vid förvaltningen för arbete och lärande. 

I förstudien ska följande delar utredas och beskrivas: 

1. Vilken vision finns för utbildningar inom såväl gymnasium som 
vuxenutbildning? Även i ett långsiktigt perspektiv. Antal elever och klasser 
ska beskrivas. 

2. Samlokalisering av Arbetsmarknadsavdelningen på samma plats som Allbo 
Lärcenter, hur stora ytor kan den verksamheten behöva utifrån vilka 
insatser/aktiviteter som kommer att finnas? 

3. Hur kommer digitala lärplattformar påverka behov av undervisningsyta? 
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4. Det ska även upprättas en plan för var på Allbo lärcenters nuvarande 
markyta som en nybyggnation kan placeras, utifrån punkterna ovan. I 
denna planering tas även ytor för personalutrymmen, matsal och toaletter 
med i beräkningen.   

Bilagor 

NAL AU § 6, daterad den 3 februari 2021 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

22(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2577-20, daterad den 10 december 2020. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 5637-20, daterad den 11 december 2020. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 495-20, daterad den 14 december 2020. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2337-20, daterad den 15 december 2020. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1507-20, daterad den 17 december 2020. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr.  2246-20, daterad den 18 december 2020.   

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr.   1836-20, daterad den 18 december 2020, 

Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T 5314-20, daterad den 20 januari 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, daterad den 29 januari 
2021.    

Bilagor 

NAL AU § 7, daterad den 3 februari 2021.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2021.  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

23(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2021-00010 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde den 18 december 2020 har sex tillbud registrerats   

Bilagor 

NAL AU § 8, daterad den 3 februari 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2021 

Sjukfrånvarostatistik per december 2020, daterad den 22 januari 2021 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Dnr 2021-00011 002 

 

Delegationsbeslut  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2020-11-01 till 2020-12-31. 

Övriga Delegationsbeslut 

Beslut om Programinriktat val för elever som omfattas av samverkansavtalet mellan 
gymnasie- och gymnasiesärskolor i Alvesta kommun, daterad den 22 januari 2021. 

Bilagor 

NAL AU § 9, daterad den 3 februari 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2020-11-01 till 2020-12-31, 
daterad den 25 januari 2021  
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§ 14 Dnr 2021-00012 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

 Inga övriga frågor anmäls under sammanträdet.   

 


