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§ 18 Dnr 685  

 

Närvaro 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa närvaron. 

Sammanfattning 

Efter upprop av nämnden för arbete och lärandes ledamöter och ersättare 
konstateras att nämnden inleder sammanträdet med tio ordinarie ledamöter, tre 
tjänstgörande ersättare och två ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 19 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Linnéa Naess (V) att justera 
protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Linnéa Naess (V) 
som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron Assistent 
senast måndagen den 25 april 2022 klockan 11:00. 
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§ 20 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

 

Informations- och diskussionsärenden 

Information från ordförande 
Ordförande informerar om att han har deltagit i flera möten kopplade till kriget i 
Ukraina, mötena har bland annat anordnats av Migrationsverket och Länsstyrelsen.  

Ordförande informerar om att han den 24 mars 2022 deltagit i möte om 
mottagande och etablering. Fokus låg främst på flyktingmottagandet från Ukraina. 
Förvaltningen har förberett fastigheten Kronan som 
evakueringsboende/akutboende, vilken dock ännu inte behövt nyttjas. Allbohus har 
upplåtit lägenheter till Migrationsverket som har tagits i bruk. 

Information från förvaltningschef 
Förvaltningschef informerar om att detta är det sista det sammanträdet där hon 
deltar innan hon avslutar sin tjänst vid förvaltningen för arbete och lärande. Maria 
Gabrielsson är tillförordnad förvaltningschef under rekryteringsprocessen och 
Carola Johansson är ersättare för Maria Gabrielsson i tjänsten som tillförordnad 
förvaltningschef. Arbetet med att rekrytera en ny förvaltningschef pågår.   

Förvaltningschef informerar om hur arbete kopplat till kriget i Ukraina ser ut just nu.  
Fasigheten Kronan har inretts med ca 25 platser fördelade på 13 rum, det handlar 
om evakueringsplatser som kan tas i bruk om Migrationsverket inte har resurser att 
tillgodose boende. Kronan kan även nyttjas som ett akutboende för natten i 
avvaktan på att Migrationsverket öppnar för besök igen. 

Enligt uppgifter från Migrationsverket är det ett 50-tal ukrainska flyktingar som har 
anvisats till boende i Alvesta kommun. Måndagen den 11 april 2022 anordnades 
stormöte för de personer från Ukraina som vistas i Alvesta kommun i 
kommunhusets café. Flera olika representanter från kommunen deltog. Det som 
efterfrågas av dem som kommit från Ukraina är utrustning till lägenheterna och 
sysselsättning. Beredskapen för att ta emot eventuella ensamkommande barn i 
Alvesta kommun är god.  

Förvaltningschef informerar om att alla chefer i kommunen och VD för de 
kommunala bolagen har deltagit i ett tvådagars chefsinternat. Det var två lyckade 
dagar. 

Förvaltningschef informerar om att hon har deltagit i länsdialog med Skolverket. 
Fokus låg främst på framtida dimensionering av vuxen och gymnasieutbildning. 
Ytterligare information lämnas senare under sammanträdet.  

Information från ledamöter och ersättare 
Gunnel Nordahl (S) informerar om att hon har deltagit i möte med det kommunala 
pensionärsrådet, KPR. En punkt som togs upp var bland annat digitaliseringen i 
samhället och att det ibland är det svårt för de äldre. KPR har även fått information 
om Alvesta kommuns kontaktcenter.   

Stig Jacobsson (L) informerar om att han tar deltagit i möte med 
tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet fick bland annat information om den nya 
lekplatsen i Hagaparken och tillgängliga skyddsrum i Alvesta kommun. Annat som 
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diskuterades var LSS verksamheten och att det finns önskemål om hörsel- och 
synsamordnare. 
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§ 22 Dnr 2022-00046 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2022 inklusive nyckeltal 
och redovisning av producerade poäng 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna månadsrapport per mars 
2022 inklusive redovisningen av nyckeltal och producerade poäng enligt modell.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta åtgärdsplan för budget i balans för budgetår 2022. 

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per mars 2022 förväntas nämnden för 
arbete och lärande att vid årets slut ha en total negativ avvikelse med motsvarande 
-10,5 miljoner kronor gentemot budgeterade anslag.  

Det är intäkterna som står för den största förväntade avvikelsen mot budgeterade 
anslag. I prognos per mars 2022 prognostiseras att ca 33 miljoner kronor kommer 
att redovisas för år 2022, mot budgeterade 50 ,8 miljoner kronor, vilket genererar 
en avvikelse med -17,8 miljoner kronor.  

För övriga kostnader förväntas ett underskott med motsvarande -7,7 miljoner 
kronor vid årets slut. Den största negativa avvikelsen inom övriga kostnader är 
placeringskostnader inom avdelning Barn och Vuxen med en avvikelse motsvarande 
-4,4 miljoner kronor.  

Gällande personalkostnaderna förväntas en stor positiv avvikelse med ca 14,9 
miljoner kronor vilket till största del beror på omställningar inom 
arbetsmarknadsenheten.  

Enligt nämnden för arbete och lärandes modell för rapportering av nyckeltal får 
nämnden nyckeltalen per mars 2022 redovisade under sammanträdet. 

I samband med att nämnden behandlade ärendet ”Direktiv för ekonomisk planering 
och uppföljning” vid sammanträdet den 23 februari 2022 beslutade nämnden bland 
annat att följa upp producerade poäng för yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, 
lärling i kombination med SFI och SVA, yrkesförarutbildningar, köpt vuxenutbildning, 
SFI, GYVUX och GRUV enligt framtagen modell i samband med månadsrapporter, 
delårsrapport och årsrapport. Informationen redovisades för nämnden under 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 16, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2022. 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2022, daterad den 5 april 2022. 

Nyckeltal per mars 2022, daterad den 5 april 2022. 
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Producerade poäng enligt modell, daterad den 5 april 2022. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 23 Dnr 2022-00059 012 

 

Nämnden för arbete och lärandes inriktning och utvecklingsmål 
2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad inriktning och 
utvecklingsmål för 2023. 

Sammanfattning 

I mål- och budgetarbete inför 2022 arbetade nämnden utifrån Alvesta 
kommunskoncerns nya styrmodell. Det innebar bland annat att nämnden skulle ta 
fram en inriktning och max tre utvecklingsmål. Den inriktning och de tre 
utvecklingsmål som nämnden beslutade om skulle gälla från 2022 kommer det vara 
fortsatt fokus på även 2023 och längre fram med vissa smärre justeringar.    

Nämnden för arbete och lärandes inriktning utrycker politiska prioriteringar inom 
nämndens grunduppdrag och är av långsiktig karaktär. Nämndens inriktning 
fokuserar på de individer nämnden är till för och ska leda till resultat och effekter 
som skapar ett mervärde för dem. Nämndens förslag på inriktning grundas på 
kunskap om de utmaningar och behov av prioriteringar som bland annat har fåtts 
genom nuläges- och omvärldsanalys. Kommunens vision och tillhörande 
kommunövergripande inriktningar, agenda 2030, kommunala och statliga 
styrdokument samt värdegrunden. Nämnden inriktning är kortfattad och fokuserar 
på ett begränsat antal områden och utmaningar och är även mer av långsiktig 
karaktär.   

Nämndens utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämndens 
grunduppdrag och stödjer samt ger förutsättningar för verksamheten att klara sitt 
grunduppdrag. Utvecklingsmålen bygger på kunskap från nulägesanalysen om 
verksamheternas utmaningar och behov av prioriteringar. Nämnden utvecklingsmål 
begränsas till totalt tre mål och ska gälla på lång sikt (2–4 år). I underlaget ihop med 
nämnden tre utvecklingsmål finns även flera målindikatorer och en motivering till 
varför utvecklingsmålet prioriteras.   

Inga särskilda uppdrag föreslås. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 17, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Nämndens för arbete och lärandes inriktning och utvecklingsmål för 2023, daterad 
den 30 mars 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

14(38) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Dnr 2022-00039 700 

 

Information om genomförd workshop vid avdelning 
Ekonomiskt bistånd  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen om resultatet 
av workshopen med Ekonomiskt bistånd till protokollet. 

Sammanfattning 

Försörjningsproblem är den vanligaste orsaken till att människor söker stöd från 
socialtjänsten. Handläggaren i samarbete med den biståndssökande skaffar sig en 
helhetsbild av personens resurser, försörjningshinder och behov av insatser för att 
komma i arbete. För att genomlysa vilka behov finns både utifrån målgrupp och typ 
av insatser/verktyg/profession/stödfunktion har det i början på februari 2022 ihop 
med Avdelningen Ekonomiskt bistånd genomförts en workshop med fokus på två 
diskussionsteman, målgrupp och insatser.  

Workshopen med handläggare och ledning på avdelningen för ekonomiskt bistånd 
genomfördes ihop med medarbetare från Arbetsmarknadsenheten samt 
verksamhetsutvecklare och utbildningsstrateg. Av samtliga deltagare bildades fem 
olika grupper.  I den första delen av workshopen var fokus på genomgång och 
diskussion av vilka målgrupper som man ser är i behov av insatser för att komma ut 
i självförsörjning. Under workshopens andra del var fokus på insatser, diskussionen i 
grupperna genomfördes utifrån frågeställningen ”Vad saknas som skulle kunna vara 
stöd för att medborgare snabbare blir självförsörjande?”. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 18, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Resultat från workshop – ekonomiskt bistånd, daterad den 30 mars 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

15(38) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2022-00061 754 

 

Tillfälliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd med anledning av 
regeringens krisstöd för att särskilt skydda hushåll med svag 
ekonomi mot kraftiga prisuppgångar  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta tillfälliga riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd innebärande att bortse från tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har 
rätt till bostadsbidrag vid ekonomisk beräkning, under förutsättning att riksdagen 
fattar beslut om att tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till 
bostadsbidrag. 

Reservationer 

Claudia Crowley Sörensson (M), Kia Johnsson (M) och Stig Jakobsson (L) reserverar 
sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till 
bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av 
storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få 
upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. Regeringen avser att överlämna 
detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen. 

Enligt socialtjänstlagen ska bostadsbidrag räknas som inkomst vid försörjningsstöd 
vilket gör att försörjningsstödstagare inte får del av tilläggsbidraget som ska 
underlätta för barnfamiljer och kompensera för kostnadsökningar. Detta gör att de 
mest utsatta familjerna med redan svag ekonomi missgynnas i förhållande till andra 
barnfamiljer i landet. 

Enligt Barnkonventionen som blev lag i Sverige den 1 januari 2020 anges tydligt i 
artikel 2 om icke diskriminering, att alla barn är lika värda och har samma 
rättigheter, ingen får diskrimineras. Artikel 27 handlar om skälig levnadsstandard 
och där står att varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. 

Då kostnaderna, bland annat på mat, ökar i Sverige görs enligt bilagd 
barnkonsekvensanalys bedömning om att nuvarande förfarande vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd kommer att påverka barn i kommunen negativt om riksdagen 
fattar beslut om tillfälligt tilläggsbidrag. De familjer som har försörjningsstöd är 
bland dem som har sämst ekonomi i landet och de har även har liten möjlighet att 
påverka sin egen situation i närtid. Genom prisökningar inom olika område 
försämras deras ekonomi ännu mer och detta påverkar barnens situation. Att inte 
bortse ifrån tillägget för bostadsbidrag gör även att en ojämlik situation uppstår i 
förhållande till andra låginkomsttagare i landet.  

Förvaltningen föreslår att nämnden för arbete och lärande beslutar att anta 
tillfälliga riktlinjer för ekonomiskt bistånd, om riksdagen fattar beslut om tillfälligt 
tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag, innebärande att bortse 
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från det tillfälliga tilläggsbidraget vid ekonomisk beräkning. Förvaltningen gör 
bedömningen att beslut om att bortse från det tillfälliga tilläggsbidraget är det som 
är bäst förenligt med barnens bästa. 

Yrkanden 

Claudia Crowley Sörensson (M) Stig Jakobsson (L), Åke Johansson (KD), Kia Johnsson 
(M) och Lars Eriksson (SD yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut med 
motivering som framgår av protokollsbilaga 1. 

Heléne Andersson (C), Gunnel Nordahl (S), Linnéa Naess (V), Yvonne Martinsson (S), 
Eva Hoff (S) och Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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) mfl. avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med arbetsutskottets beslut. 

Votering begärs. 

Ordförande instruerar nämnden att ett JA är en röst på arbetsutskottets förslag till 
beslut och ett NEJ är en röst på Claudias Crowley Sörenssons mfl. avslagsyrkande. 

Med åtta JA-röster och fem NEJ-röster finner ordförande att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering 

Ledamot/tjänstgörande ersättare JA-röst NEJ-röst 

Eva Hoff (S) X  

Yvonne Martinsson (S) X  

Gunnel Nordahl (S) X  

Heléne Andersson (C) X  

Mats Nilsson (C) X  

Linnéa Naess (V) X  

Claudia Clowley Sörensson (M)  X 

Kia Johnsson (M)  X 

Stig Jacobsson (L)  X 

Benny Lundh Johansson (AA) X  

Åke Johansson (KD)  X 

Lars Eriksson (SD)  X 

Sebastian Ohlsson (S), ordf. X  
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Beslutsunderlag 

NAL AU § 19, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2022. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 29 mars 2022. 
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Protokollsbilaga 1 

Moderaterna utgår ifrån norm och individ dvs alla högre inkomster ger lägre 

försörjningsstöd. 

 

Det enskilt viktigaste för att lyfta barn ur fattigdom är att de ser sina 

föräldrar gå till jobbet. Att de hör sina föräldrar prata svenska. Drivkrafter 

spelar roll och att ställa krav är att bry sig. 

 

Att den Socialdemokratiska regeringen skickar ut ett bidrag som inte gör 

verkan och som dessutom bidrar till att man får oika ekonomiska villkor i 

olika kommuner i vårt land är något vi starkt ifrågasätter.  Att Alvesta 

kommuns Socialdemokratiska styre vill se till att det som regeringen 

misslyckas med blir verkstad i Alvesta är inget Moderaterna ställer sig 

bakom. 

 

Invånarna och barnen i Alvesta kommun behöver inte högre bidrag, Alvesta 

kommuns barn behöver att fler vuxna bidrar och betalar skatt. 

 

Vi fortsätter att fokusera på att se till att berörda barn får se sina föräldrar gå 

till ett arbete. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi avslag till förslag till beslut. 

Detta gör vi med barnens bästa i fokus, vi anser inte att högre bidrag är det 

stöd dessa barn är i behov av. 

 

Claudia Crowley Sörensson 

Kia Johnsson 

Stig Jakobsson 

Åke Johansson 
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§ 26 Dnr 2022-00060 000 

 

Information och statistik från avdelning Ekonomiskt bistånd 
och Allbo Lärcenter 2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärande behandlade ärendet om 
nyckeltalsrapportering 2022 (NAL § 108, 17 december 2021) beslutades att 
fördjupad statistik och information från avdelning Barn och vuxen respektive 
avdelningarna Allbo Lärcenter och ekonomiskt bistånd ska presenteras nämnden 
två gånger vardera under 2022.  

Förvaltningen har planerat in fördjupad statistik och information enligt beslutet 
utifrån nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 2022. 

Information och statistik från avdelning Ekonomiskt bistånd och avdelning Allbo 
Lärcenter lämnas under sammanträdet. 

Nämnden får information om antalet aktuella hushåll vid avdelning ekonomiskt 
bistånd och vilka utmaningar som föreligger nämnden kopplat till ekonomiskt 
bistånd. Bland annat arbetsförmedlingens reformering, borttaget 
hemutrustningslån, utökade uppföljningar från Försäkringskassan, långa 
utredningstider hos de statliga myndigheterna med mera.  

Nämnden får även information om pågående arbete med att ställa om 
verksamheten vid arbetsmarknadsenheten till rådande förutsättningar samt hur 
processerna ser ut för att minska ungdomsarbetslösheten. Det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA, finns organiserat vid arbetsmarknadsenheten. Ansvarig för 
KAA har även del av tjänst som arbetsmarknadskoordinator.  

Nämnden får information om att arbete med att stärka upp närvarorapporteringen 
vid SFI, det genomförs regelbundna avstämningar med avdelning ekonomiskt 
bistånd. Från och med 1 augusti träder ny lag i kraft innebärande att de som deltar i 
etablering ska erhålla utökad SFI-undervisning motsvarande 23 timmar 
undervisning i veckan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2022. 
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§ 27 Dnr 2022-00014 600 

 

Information om pågående arbete med att upprätta samverkan 
med andra kommuner kring yrkesutbildning 

Beslut 

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

Sammanfattning 

I samband med att ärendet” Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle ge vid genomförande” behandlades, beslutade nämnden 
för arbete och lärande att ge förvaltningen i uppdrag att utreda huruvida det är 
möjligt för nämnden att ingå samverkansavtal med Växjö kommun gällande deras 
auktorisationsmodell för vuxenutbildning samt utreda hur efterfrågan ser ut 
gällande vuxenutbildning från elever och näringsliv i kommunen.  

Utredningen redovisades för nämnden vid sammanträdet det 23 februari 2022. I 
samband med att ärendet behandlades angavs att nämnden ska hållas uppdaterad 
kring hur arbetet med att upprätta samverkan gällande yrkesutbildningar 
fortskrider.  

Under sammanträdet får nämnden information om pågående arbete. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 22, 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2022. 

Information om pågående arbete med att upprätta samverkan kring 
yrkesutbildning, daterad den 13 april 2021. 
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§ 28 Dnr 2022-00050 007 

 

Revisionsrapport: Granskning av hantering av 
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta upprättad tjänsteskrivelse som 
svar till revisionen. 

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en granskning av nämnden för arbete och lärandes 
hantering av arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. Granskningen syftar 
till att bedöma om nämnden för arbete och lärande säkerställer att det finns 
ändamålsenliga insatser för att få ut personer i sysselsättning samt att ekonomiskt 
bistånd hanteras med tillräcklig intern kontroll.  

Revisionen önskade att få svar från nämnden senast den 14 januari 2022 där 
nämnden redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som 
görs i den revisionella bedömningen. Dock var inte färdig rapport tillsammans med 
missiv, där det framgår om och när revisonen önskade svar på rapporten, nämnden 
tillhanda förrän den 4 mars 2022 vilket medför att nämnden behandlar ärendet vid 
sammanträdet den 20 april 2022.   

I granskningen görs bedömningen att av fem revisionsfrågor bedömer revisionen 
tre som uppfyllda och två som delvis uppfyllda. 

Revisionen konstaterar att nämnden har upprättat mål, regler och riktlinjer som 
tillämpas i samband med beviljandet av ekonomiskt bistånd. Nämnden säkerställer 
att den interna kontrollen avseende handläggning och utredning av ekonomiskt 
bistånd är tillräcklig och likvärdig.  

Revisionen anger i sin bedömning att nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att nå verksamhetsmålen. Från protokoll framkommer att nämnden ofta 
godkänner informationen, men utan beslut om åtgärder för måluppfyllelse och 
budget i balans. 

Revisionen bedömer revisionsfrågan ”Har nämnden upprättat mål, regler och 
riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer med att bli 
självförsörjande?” som delvis uppfylld. Revisionen konstaterar att nämnden för 
arbete och lärande har upprättat mål, regler och riktlinjer som tillämpas i samband 
med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande. Vidare konstaterar 
revisionen att det bedrivs samverkan internt och till vissa delar externt.  

I samband med nämnden för arbete och lärande behandlade ärendet ”Direktiv för 
ekonomisk planering och uppföljning” (NAL § 8, 2022-02-23) beslutade nämnden 
att följa utsatta kostnadsposter med tätare intervall än vid redovisning av 
månadsrapport, delårsrapport och årsrapport. En av de utsatta kostnadsposterna 
som ska följas är utbetalt ekonomiskt bistånd. En tätare uppföljning möjliggör bland 
annat att nämnden tidigt får information om utbetalt ekonomiskt bistånd riskerar 
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att överskrida den budgeterade ramen samt att nämnden kan vidta åtgärder i ett 
tidigare skede. Inför beslut om vilka nyckeltal nämnden vill följa under 2022 har 
stort fokus lagts på att ta fram en modell för att nämnden på ett adekvat sett ska 
kunna följa om de beslutade insatserna inom nämndens verksamhet ger önskat 
resultat. Detta för att nämnden ska kunna vidta åtgärder om insatsernas resultat 
inte bedöms som tillfredställande.  

Gällande samverkan med externa aktörer i arbetet med insatser för att hjälpa 
personer att bli självförsörjande är samverkan med relevanta aktörer så som 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan komplicerad på grund av 
Arbetsförmedlingens reformering och Försäkringskassans regler. Förvaltningen 
upplever inte de statliga myndigheternas efterlevnad av 
samverkansöverenskommelsen som tillfredställande.  

Det har under senare delen av 2021 anställts två arbetsmarknadskoordinatorer vid 
Arbetsmarknadsenheten för att bland annat möta utmaningarna i och med 
Arbetsförmedlingens reformering. Arbetsmarknadskoordinatorerna har även ett 
uppföljande ansvar för de klienter som anvisas till verksamheten. 
Arbetsmarknadskoordinatorerna arbetar i nära samverkan med socialsekreterare 
på avdelning Ekonomiskt bistånd. 

Nämnden har upptagit punkt om Samverkansavtal med externa aktörer i 
internkontrollplanen för 2022. Det som ska granskas är att det finns 
samverkansavtal samt att samverkansavtal med andra förvaltningen och 
myndigheter följs. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 20, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Missiv, daterad den 4 mars 2022. 

Revisionsrapport, Granskning av hantering av arbetsmarknadsinsatser och 
ekonomiskt bistånd, daterad den 4 mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 29 Dnr 2022-00062  

 

Information om resultat från det preliminära gymnasievalet 
2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Sammanlagt har 143 ansökningar gjorts till Alvesta Gymnasieskola. Flera av dessa 
elever har sökt flera olika program på skolan, 81 olika ungdomar har gjort ett eller 
flera val på Alvesta gymnasieskola. Vi har sökande från Alvesta, Växjö, Älmhult, 
Lessebo, Skruv, Ryd, Hallaryd och Lammhult. I nuläget är de flesta av de elever som 
sökt Alvesta Gymnasieskola i första hand obehöriga, men i många fall finns det en 
möjlighet för dessa elever att bli behöriga.  

Detta gäller inte de elever som sökt Alvesta Gymnasieskola i andra till nionde hand i 
lika hög grad. Av dessa är flera behöriga men ett antal av dem har för lågt 
meritvärde för att kunna komma in på sina förstahandsval. Således går det att räkna 
med att de hamnar på Alvesta Gymnasieskola. Det går dock också se att många av 
dessa elever har väldigt låga meritvärden, vilket gör att vi har en stor utmaning 
framför oss.  

Siffrorna som presenteras nedan är preliminära. Alvesta gymnasieskola har fått 
signaler om att det finns elever som eventuellt kommer att ändra sina val till 
förmån för Alvesta Gymnasieskola. Det finns flera elever på skolan som bytt spår 
och det har även inkommit en del telefonsamtal från vårdnadshavare som visat 
intresse. Men det kan även bli åt andra hållet. Den nya ansökningsperioden startar 
den 25 april 2022 och avslutas den 15 maj 2022. Tillförlitligt underlag från 
antagningen kommer att finnas tillgängligt under början av juli. 

Nationellt 
program 

Sökt i 
1: a 
hand  

Sökt i 
2: a 
till 
9:e 
hand 

Elever som 
troligen antas till 
Alvesta 
Gymnasieskola 
pga att de inte 
kommer in på 
sina högre val 

Summa, 
prognostiserat 
antal elever 
som antas till 
Alvesta 
Gymnasieskola 

Barn och fritid 3 12 6 9 

Fordon 3 6 2 5 

Försäljning 
och service 

2 8 4 6 

Vård och 
omsorg 

2 13 6 8 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2022. 

Information om dimensionering av gymnasial utbildning, daterad den 12 april 2022. 
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§ 30 Dnr 2022-00054 600 

 

Yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering av 
fristående gymnasieskola, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande att anta förvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga 
som yttrande i ärendet. 

Sammanfattning 

En utbildningsanordnare, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har ansökt om nyetablering 
som fristående gymnasieskola med placering i Växjö Kommun. De har ansökt om att 
starta följande program: Barn- och fritidsprogrammet, Försäljning- och 
serviceprogrammet, Fordonsprogrammet med inriktning personbil, Vård- och 
omsorgsprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad 
samt El- och energiprogrammet med inriktning elteknik. 

En nyetablering av en fristående gymnasieskola i närområdet med detta utbud 
skulle innebära negativa konsekvenser för Alvesta kommun. Alvesta kommun 
erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, 
Fordonsprogrammet med inriktning personbil samt Vård- och omsorgsprogrammet 
i egen regi vid den kommunala gymnasieskolan. Etablering av Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB skulle ha negativ påverkan på Alvesta kommuns ekonomi samt att 
antalet elever på skolenheten riskerar att minska eller inte uppnå önskvärt antal för 
att kunna bedriva verksamheten. Om elevantalet på den egna skolenheten blir för 
lågt kan kommunen tvingas omprioritera och satsa på andra program eller behöva 
avveckla verksamheten. 

Eftersom Alvesta kommuns gymnasieskola erbjuder programmen i form av 
lärlingsutbildning ser kommunen att en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola med liknande programutbud, som även erbjuds som 
lärlingsutbildningar, kan komma att skapa konkurrens om, eller brist på, tillgängliga 
APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande). Även tillgången på behöriga yrkeslärare 
kan påverkas.  

Alvesta kommun föreslår att Skolinspektionen avslår ansökan om nyetablering av 
den fristående gymnasieskolan Lärlingsgymnasiet i Sverige AB. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 21, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2022. 

Bilaga till yttrande till Skolinspektionen, daterad den 17 mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen  
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§ 31 Dnr 2021-00217 700 

 

Beslut om implementeringsplan för Kronobarnsmodellen  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagen implementeringsplan 
för Kronobarnsmodellen. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun ingår i den regionala satsningen ”Barnets bästa gäller! I 
Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet.  

Kronobarnsmodellen bygger på att alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga 
och jämlika förutsättningar för en god uppväxt. Modellen vilar på barnkonventionen 
och barnets rätt att vara delaktig.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2021, § 158, att uppdra till 
utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt kultur- och 
fritidsnämnden att ta fram en plan för hur Kronobarnsmodellen ska implementeras 
i Alvesta kommun samt planera för de resurser som bör allokeras inom 
organisationen för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska ske. 

Aktiviteterna i implementeringsplanen syftar till att ge en god kunskap om 
Kronobarnsmodellen och praxismodellen, en ökad kännedom om och förståelse för 
verksamheter och professioner i Alvesta samt en god grund för samverkan mellan 
olika aktörer. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 23, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2022. 

Implementeringsplan, daterad den 23 mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 
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§ 32 Dnr 2020-00190 701 

 

Återrapportering av arbete utifrån handlingsplan Barnens Bästa 
Gäller! 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen 
avseende handlingsplan/samverkansplan 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 av 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/samverkansplanen ”Barnens Bästa Gäller! i 
Alvesta. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 24, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2022. 

Samverkansplan för Barnens bästa gäller! – i Alvesta 2022, daterad den 29 mars 
2022. 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

28(38) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Dnr 2022-00063 600 

 

Riktlinjer för elevresor och inackorderingsstöd 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna riktlinjer för elevresor 
och inackorderingsstöd. 

Sammanfattning 

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram förslag på nya riktlinjer för 
elevresor och inackorderingsstöd då förutsättningarna har förändrats. Bland annat 
har Växjö kommun meddelat att de inte längre har möjlighet att hantera 
fördelningen av resekort/skolkort till elever vid de kommunala skolorna som inte är 
folkbokförda i Växjö kommun. Alvesta kommun kommer därav från och med läsåret 
2022/2023 hantera resekort/skolkort för samtliga gymnasieelever folkbokförda i 
Alvesta kommun i egen regi. Länstrafiken har även meddelat att från och med 
läsåret 2022/2023 kan elever med resekort /skolkort resa med tåg på sin 
bussbiljett. Gällande inackorderingsstödet har nämnden för arbete och lärande inte 
haft några beslutade riktlinjer tidigare utan hanteringen har baserats på vad som 
anges i lagstiftningen, 15 kap 32 § Skollagen.  

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Om en elev har rätt till 
studiehjälp enligt studiestödslagen ska elevens hemkommun dock stå för 
kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolans fastighet, 
förutsatt att färdvägen är minst sex kilometer. Det är upp till kommunen att 
bestämma hur resorna ska ske. Stödet kan ges kontant eller på annat lämpligt sätt 
som kommunen bestämmer. Alvesta kommun ersätter eleverna genom ett resekort 
för resor med linjetrafiken. Om en elev inte har möjlighet att resa med linjetrafik 
kan eleverna under vissa förutsättningar beviljas självskjutsbidrag eller bidrag till 
kompletteringsresa.  

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever som studerar vid 
gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackorderas på grund av 
skolgången och uppfyller kriterierna för inackorderingsstöd. Stödet avser boende, 
fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.  Alvesta kommun utbetalar 
stödet kontant. Stödet lämnas med lägst 1/30 upp till 1/20 av prisbasbeloppet för 
varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad.  

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vas som gäller angående ersättning för 
elevresa och inackorderingsstöd. Riktlinjerna gäller för gymnasieelever till och med 
vårterminen de fyller 20 år och som är folkbokförda i Alvesta kommun. En elev kan 
inte erhålla ersättning för elevresa och stöd till inackordering samtidigt. 
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Beslutsunderlag 

NAL AU § 25, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2022. 

Förslag på riktlinjer för elevresa och inackorderingsstöd, daterad den 28 mars 2022. 
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§ 34 Dnr 2022-00048 002 

 

Delegationsordning nämnden för arbete och lärande, 
förändringar under 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna de förslag på förändringar i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning som framgår av bilagt 
underlag. 

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 revideringar av nämnden för arbete och 
lärandes delegationsordning. De förändringar som föreslås är kopplade till kapitel 1 
”Ekonomiskt bistånd”, kapitel 2 "Barn och familj", kapitel 15 ”Övrigt” och kapitel 17 
”Gymnasieskolan”.  

Förändringarna i kapitel 1 ”Ekonomiskt bistånd” är kopplade till att anpassa 
verksamheten till den pågående flyktingströmmen från Ukraina. Migrationsverket 
har huvudansvaret för bistånd till den som får uppehållstillstånd med stöd av 
massflyktsdirektivet. Det finns dock en bestämmelse i 3 a § tredje stycket LMA som 
kan aktualiseras om Migrationsverkets förmåga bedöms som otillräcklig. Om den 
bestämmelsen aktualiseras ska en kommun lämna bistånd enligt LMA till de som får 
uppehållstillstånd som massflyktingar om de vistas i kommunen och biståndet 
behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att lämna bistånd.  

De föreslagna förändringarna i kapitel 17 ”Gymnasieskolan är kopplade till att 
anpassa delegationsordningen till gällande lagstiftning och verksamhetens 
förutsättningar. Vilka förändringar som föreslås framgår av bilagt underlag. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 26, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2022. 

Förslag på förändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, 
daterad den 28 mars 2022. 
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§ 35 Dnr 2022-00020 000 

 

Motion (SD) om att uppdatera skolornas drogpolicy 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) har i en motion med rubriken ”Motion till Alvesta 
kommunfullmäktige, Skolornas drogpolicy behöver uppdateras - kursen mot 
nolltolerans stärkas” föreslagit att uppdatera skolans drogpolicy. I motionen yrkas 
det att polisinsats med drogsökande hund kan användas samt att kommunen utser 
en samordningsperson för arbetet kring drogpolicyn och samarbetet med polisen. 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till utbildningsnämnden och nämnden 
för arbete och lärande för beredning. 

Alvesta kommun har en övergripande drogpolicy som innefattar skolorna. Vid 
upprättandet av planen deltog representanter från utbildningsförvaltningen, 
förvaltningen för arbete och lärande samt polismyndigheten. I planen står bland 
annat ”Elevskåpen är avsedda för förvaring av böcker och andra för skolarbetet 
nödvändiga hjälpmedel. Skolledningen förfogar över dubblettnycklar till skåpen, 
som gentemot skolledningen inte är att betrakta som slutna förvaringsutrymmen. 
Skåpen kan därför öppnas av ledningen för undersökning i syfte att utröna om 
ovannämnda preparat förvaras i skåpen. Dessa preparat får heller inte förvaras i 
andra utrymmen inom skolans område. Vid anträffande av dessa preparat görs en 
polisanmälan.”  

Det är skolans ansvar att avgöra om tillräcklig misstanke finns för att göra en 
polisanmälan. Polisen i sin tur ansvarar för att bedöma vilken insats de ska sätta in.  

Representanter från polismyndigheten, utbildningsförvaltningen, förvaltningen för 
arbete och lärande och kultur- och fritidsförvaltningen träffas regelbundet för 
samverkan kring brottsförebyggande arbete och i trygghetsskapande syfte. Där har 
skolorna möjlighet att framföra sin oro och önskemål om insatser. Det finns 
medarbetare i kommunen som har ett samordningsuppdrag när det gäller 
övergripande ANDTS frågor. Dessa medarbetare finns tillgängliga för skolorna i 
deras lokala ANDTS arbete samt deltar i samverkansmötena med polismyndigheten. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 27, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Motion (SD)Skolornas drogpolicy behöver uppdateras – kursen mot nolltolerans 
stärkas, daterad den 25 januari 2022. 

Alvesta kommuns drogpolicy, skola. 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 36 Dnr 2022-00064 000 

 

Rutin för hantering av skyddade personuppgifter 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagen rutin för hantering av 
skyddade personuppgifter. 

Sammanfattning 

Personer som har skyddade personuppgifter kan drabbas av allvarliga problem om 
deras uppgifter av misstag lämnas ut eller på annat vis hamnar i orätta händer.  

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för flera olika skyddsåtgärder 
som kan vidtas inom folkbokföringen. Beroende på hur allvarligt ett hot mot en 
person är, så finns det tre grader av skydd för personuppgifterna; 
sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. 
Därutöver finns det bestämmelser om sekretess som kan aktiveras för hotade och 
förföljda personer.  

Socialnämnden likväl som huvudmannen har ett ansvar för att säkerställa att det 
finns rutin för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.  

Förvaltningen tar tagit fram förslag på rutin för hantering av skyddade 
personuppgifter för både socialtjänstverksamhet och skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 28, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Rutin för hantering av skyddade personuppgifter, nämnden för arbete och lärande, 
daterad den 28 mars 2022. 
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§ 37 Dnr 2022-00065 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2022 

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 29 september 2021 till och med nämndens sammanträde den 23 
februari 2022. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 29, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Uppföljning av verkställighet av nämnsbeslut per februari 2022, daterad den 30 
mars 2022. 
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§ 38 Dnr 2022-00015 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1229-21, daterad den 22 februari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 150-21, daterad den 2 mars 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 1214-21, daterad den 7 mars 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i 1571-21, daterad den 28 mars 2022. 

Rapportering av utsatta kostnadsposter per februari 2022, daterad den 29 mars 
2022. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 30, daterad den 6 april 2022 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2022. 
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§ 39 Dnr 2022-00017 020 

 

Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för arbete och 
lärande 

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.  

Ett tillbud har registrerats sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde 
den 23 februari 2022. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 31, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Sjukfrånvarostatistik per februari 2022, daterad den 29 mars 2022. 
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§ 40 Dnr 2022-00016 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 2022-01-01 till 2022-02-28. 

Övriga delegationsbeslut 

Beslut om fördelning av statliga coronamedel ”Skolmiljarden” 2022, nämnden för 
arbete och lärandes ordförande Sebastian Ohlsson, daterad den 30 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 32, daterad den 6 april 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2022. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-01-01 till 2022-02-28, 
daterad den 29 mars 2022. 
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§ 41 Dnr 2022-00018 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

Ordförande informerar om att kommunrevisionen kommer att rikta en anmärkning 
till nämnden för arbete och lärande gällande det ekonomiska resultatet 2021. 
Nämnden ska lämna en förklaring till anmärkningen. 

 


