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§ 46 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 ordinarie ledamöter, fyra 
tjänstgörande ersättare och två ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 47 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Veronika Kobak (M) att justera 
protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Veronika Kobak 
(M) som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron 
Assistent senast onsdagen den 22 juni 2022 klockan 12:00. 
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§ 48 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

Information från ordförande 

Ordförande informerar om att han har deltagit i digitalt möte om Barnens Bästa 
Gäller! Under mötet fick de närvarande information och uppdatering kring hur 
arbetet fortlöper i regionen.  

Ordförande har den 1 juni deltagit i webbsändningen ”Investera i barns hälsa och 
utveckling”. Under webbsändningen fick de deltagande ta del av information från 
andra kommuner och regioner.  

Den 17 juni deltog ordförande med flera i möte med Länsstyrelsen och 
Migrationsverket angående mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina.  
Ytterligare information om detta kommer under särskilt ärende under dagen 
sammanträde. 

Information från förvaltningschef 

Tillförordnad förvaltningschef redogör för ungdomsarbetslösheten i kommunen i 
dagsläget är det totalt 102 ungdomar mellan 18 och 25 år som är arbetslösa.  

Tillförordnad förvaltningschef informerar om att kommunchef har rekryterat ny 
förvaltningschef till förvaltningen för arbete och lärande. Ny förvaltningschef är 
Ulrika Boström som närmast kommer från tjänst som avdelningschef vid 
förvaltningen för arbete och välfärd i Växjö kommun. Ulrika tillträder sin tjänst den 
15 augusti 2022. 

Information från ledamöter och ersättare 

Stig Jacobsson (L) har deltagit i möte med tillgänglighetsrådet. Under mötet fick de 
information från överförmyndarhandläggarna.   

Gunnel Nordahl (S) har deltagit i möte med kommunala pensionärsrådet, KPR, 
under mötet fick KPR bland annat information om att det under vissa 
förutsättningar finns möjlighet att beställa transport, genom så kallad närtrafik, till 
närmaste busshållplats. De fick även information om hörselombud inom 
äldreomsorgen och om de nya trygghetsbostäderna i Vislanda.  
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§ 50 Dnr 2022-00106 000 

 

Sekretessärende  

Beslut 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs separat.   
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§ 51 Dnr 2019-00234 139 

 

Information från Invandrarindex AB - Kronobergsbarometern  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Sedan år 2016 är Invandrarindex en rikstäckande, kommunbaserad och årligt 
förekommande studie. Invandrarindex ligger till grund för arbetet med att förbättra 
och effektivisera integrationsprocessen såväl lokalt som regionalt och nationellt.  

Invandrarindex AB erbjuder, förutom den årliga barometerstudien ovan, även 
skräddarsydda undersökningar mot målgruppen ”nyanlända invandrare”. 

Inom ramen för strategisk överenskommelse (SÖK) i Kronobergslän har 
Kronobergsbarometern genomförts i samtliga kommuner Kronobergs län. 
Målgruppen för undersökningen är migranter som deltar i undervisning vid SFI samt 
elever som går på gymnasiets språkintroduktion.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2022. 

Kronobergsbarometern, presentation, daterad den 20 mars 2022. 
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§ 52 Dnr 2021-00096 791 

 

Uppföljning, Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
mål och förbättringsområden utifrån handlingsplan för våld i nära relationer 2021-
2023. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 17 juni 2021 om 
att anta handlingsplan för arbete mot våld i nära relationer och att följa upp de mål 
och förbättringsområden som anges i handlingsplanen årligen (NAL § 45, daterad 
den 17 juni 2021.) 

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära 
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående. Handlingsplanen 
syftar även till att verksamheten och det förebyggande arbetet systematiskt och 
fortlöpande ska utvecklas. Delar av den regionala handlingsplanen mot mäns våld 
mot kvinnor är implementerad i nämnden för arbete och lärandes handlingsplan 
mot våld i nära relationer.  

Handlingsplanen innefattar uppföljningsbara mål för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i handlingsplanen. Uppföljning 
av målen redovisas i bifogad skrivelse.   

Protokollsanteckning 

 Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få nedtecknat till protokollet att hon 
önskar att få redovisat hur många av aktualiseringarna inom verksamhetsområdet 
våld i nära relationer som avser hedersrelaterat våld.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 38, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022.  

Uppföljning av Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 maj 
2022. 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 juni 2021.    
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§ 53 Dnr 2020-00161 001 

 

Information om fältverksamheten  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Det finns en tjänst som fältassistent och en tjänst som fältsekreterare i Alvesta 
kommun. Dessa är organisatoriskt placerade inom stöd- och behandlingsenheten, 
förvaltningen för arbete och lärande.  

Under sammanträdet lämnas information om fältverksamheten i Alvesta kommun. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 39, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022. 
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§ 54 Dnr 2022-00092 754 

 

Kartläggning av personer mellan 18-24 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd, 2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen har under våren 2022 genomfört ytterligare en kartläggning, denna 
kartläggning har varit utformad på samma sätt som tidigare genomförd kartläggning 
som nämnden fick redovisad under nämndssammanträdet den 23 februari 2022. 
Den senaste genomförda kartläggningen har haft samma syfte men har genomförts 
mot en annan målgrupp, denna gång personer mellan 18–24 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  

Vid tidpunkten då kartläggningen genomfördes fanns det 38 aktuella hushåll i 
åldern 18-24 år i Alvesta kommun som uppbar ekonomiskt bistånd, hushållen är 
jämt fördelade mellan män och kvinnor. I de 38 hushållen finns det totalt 28 barn. 
Framträdande gemensamma faktorer i målgruppen är att många har låg 
utbildningsbakgrund, är utrikes födda och har litet behov av SFI. Flera i målgruppen 
aktuella för någon form av sysselsättning/insats. Många bedöms ha någon form av 
psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 40, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022. 
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§ 55 Dnr 2022-00091 000 

 

Kvalitetsberättelse 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna kvalitetsberättelsen för 
2021. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärandes kvalitetsberättelse beskriver hur arbete med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra 
verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts redovisas. 
Kvalitetsberättelsen speglar det arbete som utförts inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 3 §, i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsatt utvecklats inom flera delar av verksamheten. Särskild fokus har varit den 
fortsatta översynen av ledningssystemet och se till att all information ska finnas 
lättillgängligt samt att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och 
andra styrande dokument ska vara aktuella. Det har även arbetats med att utveckla 
flera befintliga processer som exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser. 

Kvalitetsberättelsen lyfter även nämndens tre utvecklingsmål samt de områden 
som nämnden har särskilt fokus på under 2021 och framåt. Kvalitetsberättelsen tar 
även upp hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara har 
fortlöpt. Vidare beskrivs även hur kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare 
utveckla verksamheternas arbete genom bland annat egenkontroll m.m 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 41, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022. 

Kvalitetsberättelse 2021, daterad den 17 maj 2022. 
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§ 56 Dnr 2022-00089 042 

 

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

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
månadsrapport per april samt nyckeltal och producerade poäng enligt modell.   

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per april 2022 förväntas nämnden för arbete 
och lärande ha en totat negativ avvikelse med motsvarande 12,2 miljoner kronor 
vid årets slut.  

Gällande intäkter prognostiseras att 34,4 miljoner kronor kommer att redovisas, 
detta jämfört med budgeterade 50,8 miljoner kronor. Detta beror till stor del på att 
arbetsmarknadsenheten kommer att minska sin verksamhet och att möjligheten till 
att anställa personer med stöd från Arbetsförmedlingen minskar, så kallade 
extratjänster kommer att upphöra. Även för vuxenutbildningen förväntas lägre 
redovisade intäkter än planerat, anledningen till det är ett antal 
statsbidragsfinansierade vuxenutbildningar inte kommer att starta.  

För personalkostnaderna förväntas totalt en stor positiv avvikelse med 
motsvarande 13,4 miljoner kronor. Det är arbetsmarknadsavdelningens omställning 
som bidrar till den större delen av denna avvikelse. 

Övriga kostnader förväntas överstiga budgeterade medel med totalt 9,3 miljoner 
kronor utifrån det förutsättningar som är kända i dagsläget. Utfallet per april 2022 
är högre än budget för fyra månader men lägre än utfallet för samma period 
föregående år.  

Nämndens ordförande har den 12 maj 2022 godkänt månadsrapporten per april 
innan den skickades in till ekonomiavdelningen för sammanställning av den 
kommunövergripande månadsrapporten. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes modell för rapportering av nyckeltal får 
nämnden nyckeltalen per april 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.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 42, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022. 
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Ekonomisk månadsrapport per april 2022, daterad den 12 maj 2022. 

Nyckeltal per april 2022, daterad den 16 maj 2022. 

Producerade poäng enligt modell, daterad den 16 maj 2022. 
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§ 57 Dnr 2022-00101 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per maj 2022. 

Sammanfattning 

I samband med att ärendet ”Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning” (NAL 
§ 8, daterad den 23 februari 2022) behandlades, beslutade nämnden för arbete och 
lärande att nämnden att utöver de ekonomiska rapporter som ingår i de 
kommunövergripande direktiven, ska ekonomisk månadsrapport per maj redovisas 
nämndens presidium. Nämnden ska informeras vid nästkommande sammanträde. 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 redovisades för nämndens presidium den 
8 juni 2022.  

Vid den ekonomiska månadsrapporten per maj prognostiseras att nämnden för 
arbete och lärande vid årets slut kommer att redovisa ett underskott motsvarande  
-12,2 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2022. 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022, daterad den 2 juni 2022.   
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§ 58 Dnr 2022-00090 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022 

Beslut 

1. Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna åtgärdsplan för 
budget i balans. 

2. Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram förslag på ytterligare besparingsåtgärder som ska tillföras 
åtgärdsplanen till nämndens sammanträde den 28 september 2022. 

3. Nämnden för arbete och lärande beslutar att summan för de bestridda 
fakturorna från Växjö Fria Fordonsgymnasium ska tillföras åtgärdsplanen 
som en besparing.     

Reservationer  

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

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) 

Vid sammanträdet den 20 april 2022 beslutade nämnden att ge förvaltningen för 
arbete och lärande i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans (NAL § 22, 
daterad den 20 april 2022) 

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärdsplan för budget i balans. De åtgärder 
som föreslås är omställning av personal vid Allbo Lärcenter vilket ger en besparing 
om 2 miljoner, tjänst som ej tillsätts i samband med pensionsavgång vilket ger en 
besparing om 100 000kr, ersättning från Migrationsverket för iordningställande av 
evakueringsboende motsvarande 210 000kr och kostnadsöversyn vilket ger en 
besparing om 416 000kr. Föreslagna åtgärder genererar en total besparing med 
cirka 2,7 miljoner kronor under år 2022, 

Sedan arbetsutskottets sammanträde har ytterligare en punkt tillförts 
åtgärdsplanen för budget i balans ”Neddragning kost gymnasiet” vilket motsvarar 
en besparing om 426 000kr. 

Yrkanden 

  Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att  

1.  Nämnden fatta beslut om att införa anställning och inköpsstopp på förvaltningen 
för arbete och lärande. 
- Alla inköp och anställningar som bedöms som nödvändiga för att kunna bedriva 
verksamheten inom de lagkrav som vi har att rätta oss efter skall godkännas av 
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förvaltningschef som i sin tur skall stämma eventuella avsteg ifrån inköp och 
anställningsstopp med kommunchef Camilla Holmqvist. Presidiet för arbete och 
lärande skall hållas informerad om eventuella avsteg från beslut. Anställning och 
inköpsstopp skall gälla året ut. 

2. Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att införa 9-punktsprogram enligt bilaga 1.  
-en utredning skall innehålla ekonomiska parametrar och jämförelser med andra 
kommuner som infört liknande arbetssätt. (Se protokollsbilaga 1) 

3. Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna åtgärdsplan för budget i 
balans utifrån att beslutspunkter ett och två godkänns.  

4. Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på ytterligare besparingsåtgärder som ska tillföras åtgärdsplanen till 
nämndens sammanträde den 28 september 2022. 

5. Nämnden för arbete och lärande beslutar att summan för de bestridda 
fakturorna från Växjö Fria Fordonsgymnasium ska tillföras åtgärdsplanen som en 
besparing.  

 

Mats Nilsson (C) yrkar avslag på Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande.  

Linnea Naess (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Stig Jakobsson (L) yrkar om att ärendet ska bordläggas 

Sebastian Ohlsson (S), Mats Nilsson (C), Linnea Naess (V), Tobias Johansson (S), 
Yvonne Martinsson (S och Gunnel Nordahl (S) yrkar avslag på Stig Jakobssons (L) 
yrkande om bordläggning.   

Beslutsgång 

Ordförande informerar nämnden för arbete och lärande om att frågan om 
bordläggning ska hanteras först. Ordförande frågar nämnden om ärendet ska 
angöras idag eller om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
och finner via acklamation att ärendet ska avgöras idag.   

Ordförande konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut för nämnden att 
ta ställning till, arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley Sörenssons 
(M) yrkande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner via 
acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut    

Beslutsunderlag 

Uppdaterad Åtgärdsplan för budget i balans per april 2022, daterad den 2 juni 2022. 

NAL AU § 43, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022. 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022, daterad den 24 maj 2022.  
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Bilaga till åtgärdsplan per april 2022, daterad den 24 maj 2022. 
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§ 59 Dnr 2020-00098 754 

 

Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser utifrån 
barnkonventionen  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna tillägg till riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. 

Reservationer 

Claudia Crowley Sörensson (M) reserverar sig mot punkt två av de beslutade 
tilläggen till riktlinjer för ekonomiskt bistånd till förmån för eget förslag. Veronika 
Kobak (M) reserverar sig mot punkt två av de beslutade tilläggen till riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning 

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och därmed ska hänsyn tas 
till barnens bästa i alla beslut som rör barn. Alla beslut ska motiveras och 
dokumenteras, även bifallsbeslut. Barn ska informeras om besluten och ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. Förvaltningen för arbete och lärande har tagit 
fram förslag på tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd anpassade till 
förvaltningens verksamhet för att tillgodose vad som anges i Barnkonventionen.   

Följande punkter/insatser utifrån Barnkonventionen föreslås tillföras till nämnden 
för arbete och lärandes riktlinjer för ekonomiskt bistånd: 

1. Vid barnfamiljers nyansökan ska varje barns situation kort utredas, 
bedömas och dokumenteras. Avdelning Ekonomiskt bistånd behöver 
tillexempel veta om barn har särskilda behov som kan föranleda särskild 
bedömning.  

2. För att få en bild av barnens situation ska alla barnfamiljer som haft ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd (minst ett år) erbjudas ett frivilligt 
hembesök en gång per år. Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens och 
barnets situation i förhållande till den ekonomiska situationen. Det ger 
handläggaren en möjlighet att skapa sig en mer konkret bild av hur barnet 
har det i hemmiljön, bedöma vilket bistånd familjen behöver samt ger 
möjlighet för handläggaren att tala med föräldrarna och eventuellt även 
med barnet om hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar barnet. 
Hembesök är en viktig del av utredningen och kan med fördel göras hos 
familjer som varit aktuella för ekonomiskt bistånd en längre tid. En 
förutsättning är att besöket är planerat, familjen informerad och att den 
samtycker till ett hembesök.  

3. Familjer med behov av ekonomiskt bistånd ska informeras om att det finns 
extra bistånd att söka för särskilda insatser för barn. Socialtjänstlagen ger 
utrymme för att bevilja extra bistånd för barns räkning.  
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4. Inför övervägande om avslag som påtagligt påverkar barn på ett negativt 
sätt ska en barnkonsekvensanalys genomföras. En barnkonsekvensanalys 
kan visa att barnet kommer att påverkas så negativt att barnets behov 
väger tyngst.  Bedömningen kan också bli att andra faktorer väger tyngre än 
barnets behov. Motivering ska alltid dokumenteras.   

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar om ändring av punkt två av de föreslagna 
tilläggen till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, innebärande att punkten ändras till att 
alla barnfamiljer erbjuds ett hembesök efter den andra inkomna ansökan om 
ekonomiskt bistånd. 

Mats Nilsson (C) och Linnea Naess (V) yrkar avslag på Claudia Crowley Sörenssons 
(M) ändringsyrkande.  

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

Tobias Johansson (S) Johny Haraldsson (C), Yvonne Martinsson (S), Gunnel Nordahl 
(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) ändringsyrkande.  

Ordförande ställer proposition på förlagen och finner via acklamation att nämnden 
för arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 44, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2022. 

Skrivelse, Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser utifrån 
Barnkonventionen, daterad den 10 maj 2022. 
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§ 60 Dnr 2022-00108 133 

 

Information om aviserad lagändring för mottagande av 
skyddssökande enligt massflyktsdirektivet 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Regeringen har aviserat en lagändring för att mottagandet av skyddssökande enligt 
massflyktsdirektivet ska få en jämnare fördelning över landet. Vid en förändrad 
lagstiftning, som förväntas träda i kraft den 1 juli 2022, kommer Migrationsverket 
börja anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd 
enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna kommer, om den aviserade lagändringen 
träder i kraft att anvisas enligt en fördelningsnyckel, troligen kommer 37 personer 
att anvisas till Alvesta kommun för boende.  

Tillförordnad förvaltningschef har initierat en utredning för att utreda hur 
förvaltning och kommun på bästa sätt kan organisera sig kring att Migrationsverket 
anvisar kommuner att ordna boende för dem med uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet.  

Under sammanträdet får nämnden för arbete och lärande information om vad 
aviserad lagändring för mottagande av skyddsökande enligt massflyktsdirektivet 
innebär för Alvesta kommun. 
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§ 61 Dnr 2022-00093 600 

 

Utredning om samverkan med Ryssbygymnasiet AB gällande 
timmertransporter 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att avskriva ärendet från vidare 
handläggning.   

Jäv 

Johny Haraldsson (C) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av detta 
ärende. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 21 april 2020 om 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till samverkan gällande 
timmertransporter med Ryssbygymnasiet AB (NAL § 25, daterad den 21 april 2020).  

Förvaltningen föreslår att ärendet avskrivs från vidare handläggning då det inte 
finns möjlighet till, eller behov av, sådan samverkan i dagsläget.  

Det pågår löpande arbete med att anpassa utbildningsutbudet efter elevernas 
förutsättningar och näringslivets behov.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 45, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022. 

Beslut, nämnden för arbete och lärande § 25, daterad den 21 april 2020. 
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§ 62 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. 1853-21, daterad den 4 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3497-21, daterad den 6 april 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3725-21, daterad den 20 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3701-21, daterad den 26 april 2022 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5012-21, daterad den 26 april 2022. 

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg och 
kommunfullmäktige, daterad den 28 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1516-22, daterad den 2 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4607-21, daterad den 2 maj 2022.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 46, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022. 
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§ 63 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 20 april 2022.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 47, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022. 

Sjukfrånvarostatistik per mars 2022, daterad den 16 maj 2022. 
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§ 64 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 2022-03-01 till 2022-04-30. 

Övriga delegationsbeslut 

Ekonomisk månadsrapport per april, nämnden för arbete och lärandes ordförande 
Sebastian Ohlsson, daterad den 12 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 48, daterad den 25 maj 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022.  

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-03-01 till 2022-04-30. 
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§ 65 Dnr 2022-00018 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

Linnea Naess (V) önskar närvarande ledamöter och ersättare en god sommar. 

 

  



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

30(31) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Protokollsbilaga 1 

 

Bilaga 1.  

 

Nämnden för arbete och lärande ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att införa 9 punktsprogram enligt nedan.  

-en utredning skall innehålla ekonomiska parametrar och jämförelser med 

andra kommuner som infört liknande arbetssätt. 

 
1. Heltidskrav som motprestation för bidrag och positiv förväntan om 

arbetsförmåga. 

- Deltagande i heltidsaktiviteter, exempelvis praktik eller en yrkesutbildning. Krav 

på deltagande i insatser förkortar vägen till arbete och har posiyiv inverkan för 

individer. 

 

2. En väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i 

kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. 

 

3. Öka vårt arbeta med individanpassade insatser som ger fler redskap att gå 

från arbetslös till anställningsklar. 

- Öka samverkan med arbetsförmedlingen 

 

4. Inför etableringslån. 

- Utforma ett ekonomiskt bistånd med återkrav, etableringslån, för att ersätta 

försörjningsstöd i glappet. Dels minskar bidragskostnaderna med motsvarande den 

tidigare utgiften för ändamålet, eftersom det nu återbetalas, dels upprätthåller det 

gränsdragningen av när kommunerna ska ta ansvar för nyanlända: efter 

etableringen. Etableringslånet återbetalas enligt en individuell återbetalningsplan 

där ingen kommer under normen för ekonomiskt bistånd. Etableringsersättningen 

är för en vanlig familj markant högre än motsvarande familj hade fått i 

försörjningsstöd, varför en sådan konstruktion är rimlig. 

 

5. Hembesök vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 

- Hembesök är ett verktyg för att rätt stöd ska kunna ges i ett så tidigt skede som 

möjligt. Genom hembesök kan individer som fastnat i utanförskap fångas upp på ett 

bättre sätt. Hembesök är också viktigt för att identifiera fusk och felaktiga 

utbetalningar.  

 

6. Krav på språkundervisning under föräldraledighet. 

-Att nyanlända kvinnors etablering kan skjutas upp i flera år av föräldraledighet 

riskerar att försvåra utrikesfödda kvinnors utanförskap. Individer som söker 

kompletterande försörjningsstöd till föräldrapenningen bör förväntas delta i 

kompetenshöjande insatser, först och främst språkundervisning. 

 

7. 0 – klassningsprojektet. Rätt ersättning – Intensifiera arbetet med att se till 

att individen hamnar i rätt system. 

- Samordningsförbundet Värend har i samverkan mellan region, kommuner, 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan ett 0 – klassningsprojekt. Vi önskar en 

redovisning om hur detta används i andra kommuner. Invånare i Alvesta kommuns 

har rätt till korrekt ersättning.  
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Idag har vi personer som blir nekad sjukpenning men som FAL bedömer saknar 

arbetsförmåga. Här krävs bättre samverkan med försäkringskassan, 

arbetsförmedling. Moderaterna önska betona att Ekonomiskt bistånd inte är 

utformat att fungera som långvarig försörjningskälla, utan ett stöd för att återgå till 

självförsörjning, Ekonomiskt bistånd skall inte användas som långvarig 

försörjningskälla.  

8. Genomför en redovisning av möjligheter till besparingar per avdelning i 

förvaltningen. 

 

9. Öka arbetet med tidiga insatser, ökade hemmaplanslösningar gällande 

missbruk. 

- Detta för att minska kostnaden för placeringar inom missbruk. 

 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
 


