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§ 59 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
7(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 
Information från ordförande 

Ordförande informerar om att han tillsammans med förvaltningschef har träffat 
representanter för Växjö Fria Fordonsgymnasium, VFG, för att diskutera de fakturor 
som har bestridits från förvaltningens sida och framtida samarbete. Det finns 
önskemål från VFG´s sida om att träffa en överenskommelse om kostnadsersättning 
för den elev från Alvesta Kommun som fortfarande läser yrkesintroduktion med 
inriktning fordon. Förvaltningen bibehåller ställningstagande om att inget 
bidragsbelopp för eleven ska betalas ut. Det framtida samarbete som diskuterades 
var bland annat samarbete gällande timmertransporter och inom vuxenutbildning.  

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att sedan den 1 september 2021 är tidigare 
Arbetsmarknadsavdelningen en enhet under avdelning Allbo Lärcenter. 
Vikarierande enhetschef vid Arbetsmarknadsenheten är Camilla Holm då Kenth 
Söderling är tjänstledig. Camilla har tidigare varit socialsekreterare vid avdelning 
Ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningschef informerar om att ny avdelningschef vid Allbo Lärcenter är Kristina 
Davidsson. Hon kommer även att vara rektor för Vuxenutbildningen. Kristina 
kommer närmast från tjänst vid förvaltningen för arbete och välfärd i Växjö 
kommun.  

Förvaltningschef lämnar information om att hon, tillsammans med avdelningschefer 
vid Ekonomiskt bistånd och Barn och Vuxen, deltar i Ledarskapsutbildning inom 
”Nära vård”. 

Förvaltningschef redogör för händelsen torsdagen den 23 september 2021 då en 
elev vid Allbo Lärcenter utsattes för misshandel i anslutning till skolans lokaler. Den 
målsägande skadades inte allvarligt vid händelsen. I samband med att händelsen 
inträffade samlades elever och lärare för att lugna situationen och eleverna 
skickades sedan hem för dagen. Polis kom till platsen och genomförde korta förhör 
med dem som bevittnat det inträffade. Det pågår en förundersökning kring 
händelsen. Ledningen vid Allbo Lärcenter och förvaltningschef samlades i Allbo 
Lärcenter lokaler och vid möte klockan 16:00 anslöt även kommunpolis och 
beredskapsstrateg. Vid mötet beslutades att skolan skulle hålla öppet 
nästkommande dag. Information om händelsen gick ut till samtliga elever och 
vårdnadshavare.  
Dagen efter händelsen förflöt väl och elevhälsa samt beredskapsstrateg fanns på 
plats. Elevhälsan och kommunens fältassistenter har nära kontakt med eleverna 
under tiden efter händelsen.  
Under måndagen den 27 september 2021 samlades ledning vid Allbo Lärcenter och 
förvaltningschef för att gå igenom händelsen och utvärdera hanteringen. 
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Information från ledamöter och ersättare 

Linnea Naess (V) har deltagit i sammanträde med ungdomsrådet. Frågor som lyftes 
under mötet var att sommarlovskorten har varit väldigt uppskattade av ungdomar i 
kommunen och att ungdomsrådet känner oro över placeringen av den nya 
busstationen i Grimslöv. 

Stig Jakobsson (L) har deltagit i möte med tillgänglighetsrådet. Det som 
diskuterades var skötsel av Hagagården, serveringsplatsen utanför Estvalls konditori 
i Alvesta och att det finns önskemål om att leda om tung trafik som går genom 
centrala Alvesta via Fabriksgatan. 
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§ 61 Dnr 2021-00174 000 

 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
10(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 62 Dnr 2021-00175 000 

 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll. 
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§ 63 Dnr 2021-00176 000 

 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll. 
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§ 64 Dnr 2021-00177 000 

 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll. 
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§ 65 Dnr 2021-00178 000 

 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs i separat protokoll. 
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§ 66 Dnr 2020-00239 042 

 

Uppföljning av intern kontroll 2021 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna höstens redovisade 
uppföljning av nämndens internkontrollmoment. 

Sammanfattning 
Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt. 

Efter att revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid. 

Nämnden beslutade att, för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande, ska nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under 
året, i april och september, utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

I höstens uppföljning av nämndens beslutade internkontrollmoment ges 
statusuppdatering för: 

1. Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen. 

2. Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med gymnasieelever finns samt 
att löpande kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att eleven går 
kvar på sin utbildning. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag  

4. Granskning av att personal har rätt behörighet för olika system 

5. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 

6. Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs. 

Beslutsunderlag 
NAL AU, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2021. 

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021, daterad den 27 augusti 
2021. 
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§ 67 Dnr 2021-00156 042 

 

Delårsrapport per augusti 2021 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1.  godkänna delårsrapport per augusti 2021  

2.  formuleringen ” För att öka antalet elever som tar examen inom tre år ska 
det fortsatt arbetas med att öka lärlingsprogrammen i Alvesta och på så 
sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för elever” i nämnden för arbete 
och lärandes delårsrapport under verksamhetsprocess Barn och ungas 
behov, Barnens bästa gäller i Alvesta! ändras till följande ”För att öka 
antalet elever som tar examen inom tre år har det fortsatt arbetas med att 
öka lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare 
valmöjlighet för elever.” 

Sammanfattning 
Delårsrapporten per 31 augusti 2021 för nämnden för arbete och lärande visar en 
budgetavvikelse på -20,5 miljoner kronor och en prognostiserad budgetavvikelse för 
helår på -19,7 miljoner kronor. Den mest avgörande delen till avvikelsen är köp av 
utbildning där helårsprognosen förväntas bli -12 miljoner kronor. Ytterligare en 
anledning till den förväntade avvikelsen är att försörjningsstödet inom avdelning 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från budget med drygt -3 miljoner kronor. För 
Avdelning Barn och Vuxen förväntas budgeten för placeringar överskrida sitt anslag, 
både vad gäller placeringar inom enhet barn och inom enhet vuxen. 

För den egna gymnasieutbildningen förväntas en avvikelse på knappt -1 miljon 
kronor, vilket är en förbättring i förhållande till föregående prognos. Även för SFI-
utbildning ses en förbättring, vilket förväntas ge en positiv avvikelse vid årets slut. 
När det gäller övriga vuxenutbildningar är utfallet per 31 augusti inte i nivå med 
budget, vilket beror på intäkter från Skolverket som inte har kommit verksamheten 
till godo. 

I delårsrapporten redovisas även resultat/status över nämndens nio beslutade mål; 
sammanhållen och sömlös LSS-verksamhet för både unga och vuxna, effektiviserad 
handläggning med fokus på kärnuppdraget, fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, 
öka antalet aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030, utbildning som 
leder till självförsörjning, kompetensutveckling efter individens behov och 
förutsättning, att den lokala överenskommelsen ska prägla förvaltningens arbete, 
barnens bästa i Alvesta och förebyggande och tidiga insatser. 

Yrkanden 
 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar om ändring av följande formulering ” För att 
öka antalet elever som tar examen inom tre år ska det fortsatt arbetas med att öka 
lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för 
elever” i nämnden för arbete och lärandes delårsrapport under verksamhetsprocess 
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Barn och ungas behov, Barnens bästa gäller i Alvesta! till följande ”För att öka 
antalet elever som tar examen inom tre år har det fortsatt arbetas med att öka 
lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för 
elever.”  

Stig Jakobsson (L) och Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Claudia Crowley 
Sörenssons (M) ändringsyrkande. 

Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och till 
Claudia Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande.     

Beslutsgång 
 Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag att ta 
ställning till, arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) 
ändringsyrkande. Ordförande konstaterar via acklamation att nämnden för arbete 
och lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia 
Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande.     

Beslutsunderlag 
NAL AU § 43, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 september 2021. 

Delårsrapport per augusti 2021, daterad den 8 september 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 68 Dnr 2021-00080 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans per augusti 2021 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
åtgärdsplan för budget i balans 

Sammanfattning 
Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, att 
när nämndens ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget 
ska en åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden 
som en stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020). 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans vilken har redovisats kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Inga ytterligare åtgärder har tillförts nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan 
för budget i balans sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 17 
juni 2021. Förvaltningen arbetar aktivt med att genomföra och följa upp de 
åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen. I åtgärdsplanen per augusti 2021 följs 
resultat av de åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen under 2021 upp och 
redovisas nämnden.  

Total besparing under 2021, utifrån åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen, 
prognostiseras per augusti 2021 till cirka 4,37 miljoner kronor. Faktiskt besparing 
per augusti 2021 uppgår till cirka 1,44 miljoner kronor.  

Protokollsanteckning 
Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få nedtecknat till protokollet att 
åtgärdsplanen för budget i balans är otillräcklig. 

Stig Jakobsson (L) önskar att få nedtecknat till protokollet att åtgärdsplanen för 
budget i balans är otillräcklig. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 44, daterad dem 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 2021. 

Åtgärdsplan för budget i balans per augusti, daterad den 25 augusti 2021. 
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§ 69 Dnr 2021-00139 042 

 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram 
med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle 
ge vid genomförande 

Beslut 
Nämnden för arbete och beslutar att godkänna utredning avseende möjligheten att 
genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje 
punkt skulle ge vid genomförande. 

Fredrik Jonsson (-) avstår från att delta i beslutet.  

Reservationer 
Claudia Crowley Sörensson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Stig Jakobsson (L) och Veronika Kobak (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra år nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomfört utredning utifrån uppdraget. I 
bifogad skrivelse redovisas åtta av tio punkter. Under sammanträdet meddelar 
förvaltningschef att återstående två punkter kommer att redovisas vid nämndens 
sammanträde 15 december istället för nämndens sammanträde den 10 november 
2021, detta för att förvaltningen ska ha möjlighet att genomföra kvalitativa 
utredningar för de två punkterna. 

Yrkanden 
 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att ärendet ska återremitteras eftersom utredningen är bristfällig. 

Linnea Naess (V), Helene Andersson (C), Gunnel Nordahl (S), Eva Hoff (S), Yvonne 
Martinsson (S) och Johny Haraldsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Veronika Kobak (M) och Stig Jakobsson (L) yrkar bifall till Claudia Crowley 
Sörenssons (M) yrkande om återremiss.     



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
19(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
 Ordförande konstaterar att nämnden har två förslag till beslut att ta ställning till, 
arbetsutskottets förslag till beslut samt Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande om 
återremiss. Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner via 
acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Votering begärs.   

Votering 
Ordförande instruerar nämnden att en JA-röst är en röst på arbetsutskottets förslag 
till beslut, och att ärendet ska avgöras vid sammanträdet, och att en NEJ-röst är en 
röst på Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande om återremiss. 

Votering utfaller som följande: 

Beslutande  JA-röst NEJ-röst 

Sebastian Ohlsson (S) ordf. X  

Eva Hoff (S) X  

Yvonne Martinsson (S) X  

Gunnel Nordahl (S) X  

Heléne Andersson (C) 1: a vice ordf. X  

Johny Haraldsson (C) X  

Linnea Naess (V) X  

Claudia Crowley Sörensson (M) 2: a vice ordf.  X 

Veronika Kobak (M)  X 

Stig Jakobsson (L)  X 

Lars-Olof Franzén (AA) X  

Annette Lindström (-)  X 

Fredrik Jonsson (-) Avstår  

 

Efter genomförd votering finner ordförande att votering utfaller med åtta JA-röster 
och fyra NEJ-röster och att en ledamot väljer att avstå från att delta i beslutet. 
Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.    

Protokollsanteckning 
Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få nedtecknat att de återstående två 
punkterna bör behandlas så snabbt som möjligt för att hinna få effekt under 
innevarande år.  



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
20(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 45, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, 27 augusti 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande, daterad den 31 
augusti 2021. 

KS § 85 bilaga 1: 10-punktsprogram, daterad den 8 juni, 

Information, nämnden för arbete och lärandes protokoll 20 maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
21(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 70 Dnr 2021-00161 700 

 

Beslut om ersättning till familjehem  

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa Sveriges kommuners och 
regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till familjehem från och med 1 juli 
2021. Beslut om ersättning överstigande SKR:s rekommendationer fattas per 
delegation av nämnden för arbete och lärandes individutskott. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger årligen ut rekommendationer för 
ersättningar till uppdragstagare inom socialtjänsten. Syftet med 
rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande 
ersättningsnivåerna då dessa inte regleras i lag.  

Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet besluta om 
ersättning utifrån det enskilda ärendet. Beslut om ersättning överstigande SKR:s 
rekommendationer fattas per delegation av nämnden för arbete och lärandes 
individutskott. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 46, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 augusti 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
22(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 Dnr 2021-00098 000 

 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum 
utifrån ett integrationsperspektiv 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att anse uppdraget om genomlysning av 
insatser vid familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv som redovisat. 

Sammanfattning 
Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträde den 17 juni om att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning gällande insatserna vid 
familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv. Nämnden beslutade även att 
utredningen skall redovisas vid nämndens sammanträde den 29 september 2021. 

Familjecentrum i Alvesta kommun är enligt lagstadgad definition en 
familjecentralsliknande verksamhet, det vill säga barnhälsovård med minst en 
kommunal verksamhet, i Alvesta kommuns fall förebyggande socialtjänst.  

Enligt riktlinjer ska en familjecentralsliknande verksamhet vara hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande och stödjande för både barn och föräldrar.  

Familjecentrum i Alvesta kommun är en verksamhet där olika professioner inom 
både kommun och region samarbetar för barnets bästa. Familjecentrum är en 
funktionell samverkansform med många fördelar utifrån ett integrationsperspektiv 
genom att den ofta blir en mötesplats som erbjuder stöd och genererar goda 
möjligheter till social gemenskap för föräldrar och deras barn oavsett 
socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet, trosuppfattning med mera. 

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, är det ibland svårt att 
säkerställa att deltagare vid de aktiviteter och insatser som ordnas inom ramen för 
verksamheten speglar den demografiska bilden i samhället. I rapporten fastslås att 
riktade insatser mot de grupper som inte deltar i ordnade aktiviteter och insatser 
har positiv påverkan på integrationen vid verksamheten. Ofta är det bristande 
språkkunskaper som bidrar till att personer med ursprung i ett annat land inte 
deltar. I rapporten från SKR ges flera goda exempel från kommuner där det finns 
grupper med språkstöd. Genom riktade insatser mot målgruppen har alla barn och 
föräldrar fått möjlighet till delaktighet i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 47, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2021. 

Utredning om insatser från socialrådgivare utifrån ett integrationsperspektiv, 
daterad den 8 september 2021. 

NAL § 52, daterad den 17 juni 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
23(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 72 Dnr 2020-00089 047 

 

Information om delrapport projekt Hemmamamma för barnets 
bästa § 37a-medel 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen för arbete och lärande har beviljats 390 290 kr från Länsstyrelsen för 
Projektet Hemmamamma för barnets bästa. Projektet sträcker sig under perioden 1 
september 2020 till och med 30 april 2022 efter beslut om förlängning av 
projekttiden med fyra månader med anledning av pandemin. Ersättningen är 
beviljad inom ramen för 37a § Förordning om statlig ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 

Projektets syfte är bland annat att genom tidiga insatser för målgruppen (nyanlända 
kvinnor med små barn eller kvinnor som väntar barn) medvetengöra dem, och 
männen, om vikten av att delta i etableringsprogrammet. Genom projektet erbjuds 
en introduktion i det nya språket, tillsammans med ett socialt sammanhang utanför 
hemmet. 

Den 30 juni 2021 skickades en delrapport för projektet in till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 48, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2021. 

Delrapportering § 37a-medel, Hemmamamma för barnets bästa, daterad den 30 
juni 2021. 
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§ 73 Dnr 2021-00162 600 

 

Beslut om ytterligare nationella gymnasieprogram i form av 
lärlingsutbildning vid Alvesta gymnasieskola 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Starta ytterligare två nationella yrkesprogram i form av gymnasiala 
lärlingsutbildningar vid Alvesta Gymnasieskola till höstterminen 2022; ett 
fordons- och transportprogram med inriktningen personbil och ett handels- 
och administrationsprogram med inriktningen handel och service. 

2. förvaltningen ska redovisa en budget för de två nationella programmen i 
enlighet med beslutspunkt ett (1) till nämndens sammanträde den 10 
november 2021. 

Reservationer 
Claudia Crowley Sörensson (M), Veronika Kobak (M) och Lars-Olof Franzén (AA) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 10 juni 2020 om 
att starta tre nationella yrkesprogram i from av gymnasiala lärlingsutbildningar till 
höstterminen 2021 (NAL § 54, daterad den 18 juni 2021). Det beslutades om att 
starta ett industriprogram med fyra inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram och 
ett barn- och fritidsprogram. Till höstterminen 2021 startade vård- och 
omsorgsutbildningen och barn- och fritidsutbildningen. 

För att vara en konkurrenskraftig aktör om gymnasieleverna, och samtidigt kunna 
hålla kostnaderna för köpt utbildning nere, föreslår förvaltningen att nämnden för 
arbete och lärande beslutar om att ytterligare två gymnasiala lärlingsutbildningar 
ska starta till höstterminen 2021. Elevunderlaget bedöms som tillfredställande och 
uppfattningen är att ett bredare utbud av program lockar fler elever. 

I bilagd skrivelse redogörs för de två föreslagna programmen samt vilka 
förutsättningar som föreligger för dessa. 

Yrkanden 
 Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att ärendet ska avslås. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns (AA) 
avslagsyrkande.  

Anette Lindström (-), Heléne Andersson (C), Eva Hoff (S), Yvonne Martinsson (S), 
Gunnel Nordahl (S), Stig Jakobsson (L), Linnea Naess (V) och Johny Haraldsson (C) 
yrkar bifall till arbetsskottets förslag till beslut.   



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
25(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
 Ordförande konstaterar att nämnden har två förslag till beslut att ta ställning till, 
arbetsutskottets förslag till beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande. 
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner via acklamation att 
nämnden för arbete och lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut.   

Beslutsunderlag 
NAL AU § 48, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 september 2021. 

Skrivelse, Ytterligare nationella gymnasieprogram i form av lärlingsutbildning vid 
Alvesta Gymnasieskola 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  
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§ 74 Dnr 2021-00026 002 

 

Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och 
lärandes delegationsordning 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna de förslag på tillägg i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning som framgår av underlaget. 

Sammanfattning 
Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

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

Förvaltningen har tagit fram förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete 
och lärandes delegationsordning. Föreslagna tillägg redovisas i bilagd skrivelse.   

Beslutsunderlag 
NAL AU § 50, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2021. 

Skrivelse, förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, daterad den 31 augusti 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
27(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 75 Dnr 2021-00060 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2021 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna uppföljningen av 
verkställighet av nämnden för arbete och lärandes beslut. 

Sammanfattning 
Nämnden för arbete och lärande får en sammanställning av de beslut som 
nämnden fattat. Redovisningen sker två gånger per år. Syftet med redovisningen är 
att säkerställa att det finns rutin för att de beslut som nämnden fattat verkställs av 
förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 24 februari 2021 till och med nämndens sammanträde den 17 juni 
2021. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där förvaltningen fått 
uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.  

Beslutsunderlag 
NAL AU § 51, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 augusti 2021. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per 17 juni 2021, daterad den 23 
augusti 2021.    

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
28(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 76 Dnr 2021-00141 006 

 

Digital signering av protokoll 

Beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att protokoll från nämnden för arbete 
och lärande och dess utskott får signeras digitalt. Nämnden för arbete och lärandes 
informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 (KF § 71/2021) om att 
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering 
(justering) av protokoll från och med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill 
justera sina protokoll digitalt måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna 
att protokollen justeras digitalt. I beslutet ska också eventuella utskott inkluderas.  

Nämnden för arbete och lärande föreslås besluta att nämnden för arbete och 
lärandes, och dess utskotts, protokoll får justeras digitalt. För att kunna signera 
protokoll måste justerare ha tillgång till Mobilt BankID/ BankID.  Nämnden för 
arbete och lärandes informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med detta 
beslut. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 52, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 augusti 2021. 

KF § 71, daterad den 22 juni 2021 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  
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2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 77 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

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

Sammanfattning 
Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1414-21, daterad den 25 maj 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4313-19, daterad den 1 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4984-20, daterad den 4 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5049-20, daterad den 21 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 2525-20, daterad den 24 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2607-21, daterad den 2 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2643-21, daterad den 5 juli 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, daterad den 14 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2968-21, daterad den 21 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2643-21, daterad den 21 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3148-21, daterad den 4 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2607-21, daterad den 5 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3148-21, daterad den 6 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3230-21, datera den 12 augusti 2021.    

 



 

Nämnden för arbete och lärande  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 78 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.  

Två tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 17 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 54, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2021. 

Sjukfrånvarostatistik per juli 2021, daterad den 30 augusti 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 
31(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 
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§ 79 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 2021-05-01 till 2021-07-31. 

Beslutsunderlag 
NAL AU § 55, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 september 2021. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-05-01 till 2021-08-31, 
daterad den 30 augusti 2021. 
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§ 80 Dnr 2021-00012 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäls under sammanträdet. 
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