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§ 99 Dnr 685  

 

Närvaro 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa närvaron. 

Sammanfattning 

Efter upprop av nämndens ledamöter och ersättare konstateras att nämnden för 
arbete och lärande inleder sammanträdet med nio ledamöter, fyra tjänstgörande 
ersättare och en ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 100 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Yvonne Martinsson (S) att justera 
protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Yvonne 
Martinsson (S) som justerande av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via 
Ciceron Assistent senast onsdagen den 22 december klockan 13:00. 
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§ 101 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

 

Informations- och diskussionsärenden 

Information från ordförande 

Ingen information lämnas under sammanträdet.  

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om pågående länsövergripande webbaserad utbildning 
för God och Nära vård. Vården kommer i allt högre grad att organiseras och 
bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Fokus ska 
flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser 
nära invånarna. 

Förvaltningschef informerar även om § 37-projekt för samordnad 
samhällsorientering och samhällsinformation i Kronobergs län.  Samhällsorientering 
och samhällsinformation är till för att stärka SO undervisningen som varit lidande 
under pandemin. Projektet kommer att pågå under hela 2022.  

Förvaltningschef informerar även om att MBL har genomförts gällande 
verksamhetsutvecklare/intäktscontroller som ska vara organiserad inom staben.  

Förvaltningschef informerar avslutningsvis om att Alvesta Gymnasieskola kommer 
att hålla Öppet Hus den 22 januari, alla är välkomna. 

Information från ledamöter och ersättare 

Stig Jakobsson (L), informerar om kort diskussionerna om den digitala utvecklingen 
från Tillgänglighetsrådet.  

Gunnel Nordahl (S), informerar även om att det på Kommunala Pensionärsrådet 
varit diskussion om den digitala utvecklingen och de svårigheter och utmaningar 
som pensionärer står inför.  

Helen Andersson (C), Claudia Crowley Sörensson (M) och Linnea Ness (V) 
informerar om att de deltagit på Sveriges Kommuner och Regioners konferens 
”Agenda Integration” som fokuserade på nyanländas etablering och integration som 
fortsätter att vara en av våra viktigaste samhälls- och framtidsfrågor. 
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§ 103 Dnr 2021-00221 000 

 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 17 december 2021 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och protokollförs i separat protokoll. 
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§ 104 Dnr 2021-00211 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget och intern kontroll 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna verksamhetsplan med 
internbudget och internkontrollplan 2022. 

Sammanfattning 

I nämndens verksamhetsplan redovisas nämndens grunduppdrag med framtagna 
kvalitetsfaktorer och tillhörande kvalitetsindikatorer. Vidare ges en samlad analys 
över förvaltningens nuläge, bland annat vilka framtida utmaningar förvaltningen 
står inför, trender och dess konsekvenser, behoven hos de vi är till för, 
förvaltningens styrkor med mera.  

Verksamhetsplanen inkluderar nämndens inriktning och tre utvecklingsmål även 
beslutade av kommunfullmäktige. Nämndens tre utvecklingsmål är att: 

1. Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska 
minska 

2. Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 

3. Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska 

För vidare arbete med nämndens utvecklingsmål redovisas även i nämndens 
verksamhetsplan vilka prioriterade område och strategier det ska arbetas med för 
att uppnå nämndens inriktning och utvecklingsmål. En beskrivning ges även 
gällande hur de tillskjutna medlen från Kommunfullmäktige för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer ska användas.  

I verksamhetsplanens andra del ges en beskrivning av nämndens internbudget och 
hur 2022 års rambudget på cirka 239 miljoner kronor har fördelats på 
förvaltningens tre avdelningar; Allbo Lärcenter, Avdelning Barn och Vuxen samt 
Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetsplanens sista del inkluderar nämnden för arbete och lärandes 
internkontrollplan för 2022 som efter genomgång av befintliga 
internkontrollmoments och genomförda sannolikhets- och konsekvensanalyser lett 
till sju internkontrollmoment för 2022: 

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

2. Granskning av genomförande av kartläggningar/uppföljningar av 
gymaniselever på externa skolor. Progression, rätt utbildning, närvaro. 

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



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

12(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

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

5. Kontroll av kvalitet och resultat av placeringar. Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget boende efter behandling. Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar följs. 

6. Granskning av att barnkonsekvensanalyser finns med i olika beslut.  

7. Kontroll av att rutiner för hot och våld samt kommunikation är aktuell och 
följs inom samtliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 72, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2021. 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2022, daterad den 18 
november 2021 

PowerPoint, Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan daterad 
den 24 november 2021 
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§ 105 Dnr 2021-00026 002 

 

Revidering av nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna de förslag på ändringar 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. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes delegationsordning har avdelningschef 
delegation på beslut om placering i familjehem, hem för vård och boende (HVB) 
samt boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen för 
verksamhetsområdena barn och familj, omsorg om vuxna missbrukare och omsorg 
om personer med psykiskt funktionshinder upp till tre månaders placering under en 
tolvmånadersperiod. Individutskottet har delegation på beslut överstigande tre 
månader inom en tolvmånadersperiod. I bilagt underlag föreslås att individutskottet 
ska vara delegat vid samtliga beslut, oavsett placeringens längd, i ovan nämnda 
placeringsformer. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 80, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2021. 

Förslag på ändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, 
daterad den 23 november 2021. 
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§ 106 Dnr 2021-00212 002 

 

Attestförteckning 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna upprättad attestförteckning 
för förvaltningen för arbete och lärande för år 2022.   

Sammanfattning 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 76/2019) ska nämnden inför varje nytt 
kalenderår besluta om attestförteckning för det kommande året. 
Attestförteckningen ska innehålla information om ordinarie beslutsattestant, 
ersättare, befattningen för dessa, ansvarskod, verksamhetskod samt 
beloppsgränser. 

Förvaltningschef har enligt nämndens delegationsordning delegation att göra 
löpande justeringar i attestförteckningen vid förändringar under året.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 73, daterad den 24 november 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Attestförteckning 2022, daterad den 22 november 2021. 
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§ 107 Dnr 2021-00080 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
åtgärdsplan för budget i balans per november 2021.   

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 lärande sammanträde den 17 
juni 2021. Nämnden och förvaltningen arbetar aktivt med att med att identifiera 
nya åtgärder för budget i balans samt med att genomföra och följa upp de åtgärder 
som har tillförts åtgärdsplanen sedan den upprättades. I åtgärdsplanen per 
november 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 november 2021 till cirka 4,37 miljoner kronor. Faktiskt besparing 
per november 2021 uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor. 

Protokollsanteckning  

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

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för budget i balans per november, daterad den 7 december 2021. 
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§ 108 Dnr 2021-00213 042 

 

Nämnden för arbete och lärandes nyckeltalsrapportering 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa nämndens nyckeltal enligt 
förvaltningens framtagna modell för nyckeltalsrapportering samt att fördjupad 
statistik och information från avdelning Barn och Vuxen respektive avdelningarna 
Allbo Lärcenter och Ekonomiskt bistånd presenteras för nämnden vid två tillfällen 
vardera under 2022.    

Sammanfattning 

Under hösten 2021 har nämndens arbetsutskott och förvaltningens ledningsgrupp 
haft genomgång och workshop för framtagning av nyckeltal som ska följas under år 
2022. Den framtagna modellen för nyckeltalsrapproteringen anger vilka nyckeltal 
som ska redovisas nämnden och med vilken frekvens.  

Under 2022 föreslås att fördjupad statistik och information från avdelning Barn och 
Vuxen respektive avdelningarna Allbo Lärcenter och Ekonomiskt bistånd 
presenteras nämnden två gånger vardera under året.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 74, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2021. 

Modell för rapportering av nyckeltal 2022, daterad den 15 november 2021. 
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§ 109 Dnr 2020-00239 042 

 

Återrapportering av internkontrollplan 2021  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontroll för 2021. 

Sammanfattning 

Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan 
fastställer kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som 
gäller för samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande 
års internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 

Den första delen av återrapporteringen avser de sex kommunövergripande 
internkontrollmomenten för 2021: 

1. Att attestförteckning och systembehörighet är korrekta 

2. Att rutin för representation efterlevs 

3. Att direktupphandlingar genomförs enligt delegation 

4. Att rutin gällande analyslista löner finns och följs 

5. Att KF beslut verkställs 

6. Att tillgängligheten via telefon är god.  

Den andra delen av återrapporteringen gällande internkontroll avser hur 
granskningen har genomförts och resultatet för nämndens egenbeslutade 
kontrollmoment för 2021 enligt följande: 

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

2. 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. Att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering av 
statsbidrag  

4. Att personal har rätt behörighet för olika system  

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

6. Att interna rutiner är aktuella och att de följs. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 75, daterad den 24 november 2021. 
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Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2021 

Återapportering internkontrollplan 2021, daterad den 15 november 2021. 

Nämnden för arbete och lärandes internkontrollplan 2021, daterad den 18 
november 2020 
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§ 110 Dnr 2021-00139 042 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att 
genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken 
ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att 

1. godkänna utredning avseende möjligheten att genomföra 10-
punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje punkt 
skulle genera vid genomförande. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka yrkesutbildningar som 
efterfrågas av sökande elever och näringsliv i kommunen tillsammans med 
en redogörelse över i vilken omfattning respektive utbildning efterfrågas av 
sökande elever samt vilka kompetenser som efterfrågas av näringslivet i 
kommunen.   

3. ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att upprätta 
samverkansavtal med Växjö kommun för att ingå i deras 
auktorisationsmodell. Förvaltningen kan förslagsvis använda sig av extern 
utredare.     

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. 
Nämnden behandlade åtta av tio punkter vid sammanträdet den 29 september 
2021.  I bifogad skrivelse redovisas de återstående två punkterna: 

• Kartläggning av den lagstadgade verksamheten samt de övriga 
verksamheterna och deras kostnadseffektivitet. 

• Kartläggning av nämndens verksamhetsresultat samt kostnadsresultat 
gentemot auktorisation för anordnare av kommunal vuxenutbildning och 
sysselsättning.   

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

20(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tillägg om att uppdra åt förvaltningen för arbete och lärande att utreda 
möjligheterna till att upprätta samverkansavtal med Växjö kommun för att ingå i 
deras auktorisationsmodell. Förvaltningen kan förslagsvis använda sig av extern 
utredare.  

Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att arbetsutskottet har två förslag till beslut att ta ställning 
till, förvaltningens förslag till beslut och Claudia Crowley Sörensson (M) 
tilläggsyrkande.  

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

Beslutsunderlag 

NAL AU § 76, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
lagstadgad verksamhet samt övrig verksamhet och dess kostnadseffektivitet (punkt 
8), daterad den 17 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
nämndens egna verksamhetsresultat samt kostnadsresultat gentemot auktorisation 
för anordnande av kommunal vuxenutbildning och sysselsättning (punkt 10), 
daterad den 17 november 2021 

KS § 85 bilaga 1: 10-punktsprogram, daterad den 8 juni 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

21(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 111 Dnr 2020-00190 701 

 

Återrapportering handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen 
avseende handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 11 november 
2020 om att anta handlingsplan för ”Barnens Bästa Gäller! I Alvesta”. Nämnden 
beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och 
december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om de pågående 
insatserna och åtgärderna som finns specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet varit. 
Samma beslut fattades Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.  

Handlingsplanen är förvaltningsövergripande och ska verka som ett stöd i arbetet 
med det övergripande målet, att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa.  

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och åtgärder som 
finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” samt även 
information om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå 
(Kronobarnsmodellen). 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 77, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020. 

Uppföljning Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, per november 
2021, daterad den 10 november 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

22(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 112 Dnr 2021-00214 608 

 

Arbetsår för elever och personal vid Alvesta Gymnasieskola, 
läsåren 2022/2023 och 2023/2024 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på arbetsår för elever och 
personal vid Alvesta Gymnasieskola läsåren 2022/2023 och 2023/2024.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande ska fatta beslut om arbetsår för elever och 
personal vid Alvesta Gymnasieskola. Förvaltningen har tagit fram förslag på för 
elever och personal för läsåren 2022/2023 och 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 78, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Förslag på arbetsår för elever och personal vid Alvesta Gymnasieskola, läsåren 
2022/2023 och 2023/2024, daterad den 16 november 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

23(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 113 Dnr 2021-00146 791 

 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld 
i nära relationer 

Beslut 

Nämnden föra arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

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

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.    

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 79, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2021. 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer, 
daterad den 1 juli 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

25(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 114 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. 5242-20, daterad den 13 oktober 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5869-20, daterad den 20 oktober 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5671-20, daterad den 1 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5421-20, daterad den 2 november 2021. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 81, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 115 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 2021-10-01 till 2021-10-31. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 82, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-10-01 till 2021-10-31, 
daterad den 17 november 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

27(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 116 Dnr 2021-00010 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av 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.  

Sex tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 10 november 2021. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 83, daterad den 24 november 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Sjukfrånvarostatistik per september 2021, daterad den 21 oktober 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

28(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 117 Dnr 2021-00012 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Lars-Olof Franzen (AA) ställer fråga om hur det ser ut kring lokaler för 
fordonsprogrammet. Förvaltningschef svarar att nuvarande planen är att 
fordonsprogrammet kommer även framöver att använda sig av Motorklubbens 
lokaler. 

 


