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§ 66 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 elva ordinarie ledamöter, två 
tjänstgörande ersättare och två ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 67 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen. 
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§ 68 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Gunnel Nordahl (S) som justerare 
av protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Gunnel Nordahl (S) 
som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron Assistent 
senast fredagen den 30 september 2022 kl. 9:00. 
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§ 69 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Information från ordförande 

Ordförande informerar om att presidiet tillsammans med förvaltningschef har 
informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om nämndens åtgärdsplan för budget i 
balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick även information nämnden för arbete 
och lärandes ekonomiska prognos gentemot budgeterade anslag för 2022. Per 
augusti 2022 prognostiseras att nämnden för arbete och lärande vid årets slut 
redovisar ett underskott motsvarande -9,9 miljoner kronor. 

Ordförande informerar om att han den 22 september 2022 deltog i digitalt 
lärseminarium inom ramen för Barnens Bästa Gäller i Kronoberg! Uppfattningen är 
att Kronobergs län ligger i framkant gällande arbete som utgår från 
Skottlandsmodellen. 

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att Alvesta kommun ska samverka i 
avsiktsförklaring i ansökan om ESF-medel för projekt ”Kronoberg Cares” om medel 
till projektet beviljas. Projekt riktar sig till män och kvinnor som omfattas av EU:s 
massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, befinner sig i Sverige och bedöms vara 
i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga. Projektägare är 
Växjö kommun. Alvesta kommun ska hänvisa deltagare till projektet. Alvesta 
kommun ska inte bidra med ekonomiska eller personella resurser i projektet. 

Förvaltningschef informerar om att förvaltningen i samverkan med 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
utvecklingsavdelningen till kommunledningsförvaltningen ska sammanställa 
ansökan om ESF-finansierat projekt. EFS har en utlysning av medel inom ”Aktiv 
inkludering” Syftet med utlysningen är att stödja insatser som främjar att unga 
fullföljer sina studier i syfte att minska det långvariga utanförskapet. Exempelvis 
genom insatser för lärare och annan personal i skolan som i sin yrkesutövning 
arbetar med att förebygga studieavbrott, insatser för skolans organisering för att 
förebygga studieavbrott och tidigt och förebyggande arbete för att minska 
studieavbrott och motverka utanförskap. Målgruppen för utlysningen är unga i 
åldern 13-24 år, unga från 13 år i grundskola och gymnasium med problematisk 
frånvaro och/eller unga som riskerar att inte fullfölja sina studier och unga från 16 
år som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som befinner sig i ett utanförskap. 
Ansökan ska vara inskickad senast den 16 oktober 2022 och förhoppningen är att 
ansökan ska vara klar till dess. Skulle ansökan inte hinna bli klar finns förhoppning 
om en ny utlysning i anslutning till årsskiftet. 

Förvaltningschef informerar om att ansökan om medel inom ramen för Bostad först 
har skickats till Socialstyrelsen. De sökta medlen ska användas till att utreda om 
modellen Bostad först kan vara passande för Alvesta kommun. Syftet med bostad 
först är att nå en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som ofta även har 
psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende eller missbruk. 
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Information från ledamöter och ersättare 

Ingen information lämnas under mötet.  
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§ 70 Dnr 2022-00161 000 

 

Sekretessärende 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs separat.   
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§ 71 Dnr 2022-00149 042 

 

Delårsrapport per augusti 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 
2022 

Sammanfattning 

Delårsrapporten per augusti 2022 visar på en negativ avvikelse mot budget på 9,9 
miljoner kronor för nämnden för arbete och lärande för helår 2022, vilket är en 
förbättring i jämförelse med prognosen per maj 2022 på 12,2 miljoner kronor. 
Störst avvikelse och den med störst osäkerhet är placeringar både för barn och 
vuxna, liksom försörjningsstöd. När det gäller intäkter i första hand från 
Migrationsverket finns en osäkerhet och utfallet per augusti visar att budgeterade 
intäkter inte kommer att nås. Nämnden för arbete och lärande fortsätter att arbeta 
med nämndens åtgärdsplan för en budget i balans, nämndens åtgärdsplan 
inkluderar åtgärder som berör effektiviseringar inom flertalet av förvaltningens 
verksamheter. 

I delårsrapporten per augusti redovisas även Kommunfullmäktiges tre 
utvecklingsmål för nämnden för arbete och lärande; andelen som uppbär 
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska, andelen gymnasielever 
som klarar gymnasiet ska öka och behoven av placeringsdygn för personer med 
samsjuklighet ska minska. Den samlade bedömningen är att nämndens två första 
mål kommer att uppfyllas vid årets slut, prognosen är att nämndens tredje mål 
kommer att delvis uppfyllas vid årets slut.  

Nämnden har beslutat (NAL § 8/2022) att i samband med bland annat 
delårsrapporten redovisa producerade poäng/ årsstudieplatser för ett antal 
utbildningsformer vid Allbo Lärcenter. Uppföljningen av årsstudieplatserna 
redovisas enligt bilagt underlag.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 54, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2022. 

Delårsrapport per augusti 2022, daterad den 12 september 2022. 

Redovisning av producerade poäng, daterad den 12 september 2022. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 72 Dnr 2022-00090 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

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) 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan omfattas av fem åtgärder för budget 
i balans. Per 31 augusti 2022 har åtgärderna för budget i balans genererat en faktisk 
besparing motsvarande 2,822 miljoner kronor.   

Åtgärdsplanen presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti 
2022.    

Yrkanden 

 Mats Nilsson (C), Yvonne Martinsson (S) och Eva Hoff (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 55, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 september 2022. 

Power Point, Delår och åtgärdsplan 2022, daterad den 5 september 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

13(27) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 73 Dnr 2022-00131 007 

 

Revisionsrapport: Granskning av barn och unga som riskerar att 
fara illa 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en granskning av nämnden för arbete och lärandes och 
utbildningsförvaltningens arbete kring barn och unga som riskerar att fara illa. 
Granskningen syftar till att bedöma om nämnden för arbete och lärande och 
utbildningsförvaltningen säkerställer en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern 
kontroll på området.  

Revisionen har begärt svar från nämnden senast den 7 september 2022 men 
nämnden har begärt och fått beviljat uppskov till och med den 28 september 2022.  

I granskningen görs bedömningen att nämnden för arbete och lärande uppfyller två 
av sju revisionsfrågor, medan resterande fem bedöms som delvis uppfyllda.  

Revisionen konstaterar att det inom kommunen finns tillräckliga rutiner för 
hantering av orosanmälningar och att nämnderna får tillräcklig information om 
utvecklingen av barn och ungas uppväxtvillkor.  

I revisionsrapporten görs bedömningen att revisionsfrågorna om det finns 
tillräckliga rutiner för samverkan i kommunen kring barn och unga som riskerar att 
fara illa, om det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna och 
mellan de berörda verksamheterna, om det finns metoder och arbetssätt för 
förbyggande arbete och tidig upptäck, om det finns ändamålsenliga insatser till barn 
och unga som riskerar att fara illa och nämnderna vidtar aktiva åtgärder för att 
förbättra barn och ungas uppväxtvillkor som delvis uppfyllda. 

Inom ramen för Barnens Bästa Gäller! har det utarbetats nya processer och 
samverkansformer för det fortsatta kommunövergripande arbetet. Bland annat har 
det tillskapats områdesgrupper och genomförts förvaltningsövergripande 
workshops, vilka även är inplanerade att fortsätta genomföras under hösten 2022. 
Inom förvaltningen för arbete och lärandes verksamheter har det genomförts en 
översyn av rutiner för samverkan mellan enhet barn och enhet vuxen. Under hösten 
2022 pågår en översyn av enhet barns nedtecknade processer i förvaltningens 
ledningssystem, QPR.  

Nämnden för arbete och lärande har beslutat (NAL § 108, 2021-12-17) att två 
gånger årligen ta del av fördjupad information och statistik från respektive 
avdelning vid förvaltningen för arbete och lärande. Nämnden har även beslutat 
(NAL § 105, 2021-12-17) att beslut rörande exempelvis placeringar understigande 
tre månader ska delegeras till nämnden för arbete och lärandes individutskott, vilka 
tidigare varit delegerade till tjänstepersoner vid förvaltningen för arbete och 
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lärande. Beslutet att dessa beslut ska vara delegerade till nämnden för arbete och 
lärandes individutskott är ett led i att nämnden för arbete och lärande ska få större 
insyn i de ärenden som behandlas inom nämnden för arbete och lärandes 
verksamhet, att de får ta del av de utmaningar och förutsättningar som råder samt 
att de får större inblick i kostnader för de olika insatserna som tillhandahålls.  

Nämnden för arbete och lärande har under en längre tid arbetat mot att 
tillhandahålla och verka för tidiga och förebyggande insatser. En viktig del i det är 
arbetet med tidiga och förebyggande insatser är verksamheten vid Familjecentrum, 
vilket är en samverkan mellan förvaltningen för arbete och lärande, 
utbildningsförvaltningen och Region Kronoberg. Sedan rekommendationerna 
kopplade till pandemin, covid-19, släpptes har Familjecentrum i Alvesta haft 
möjlighet att utöka sin verksamhet och genomföra planerade insatser så som 
föräldragrupper och bokcirklar. Förvaltningen för arbete och lärandes medarbetare 
vid Familjecentrum deltar alltid vid BVC:s första hembesök hos familjer som får det 
första barnet eller får det första barnet i Sverige. När de har möjlighet försöker de 
även närvara vid åttamånadersbesöket oavsett om det är det första barnet eller ej. 

Andra viktiga insatser för det tidiga och förebyggande arbetet är fältverksamheten 
och de insatser som tillhandahålls inom Närvaroteamet. Närvaroteamets uppdrag 
är att vara operativa och arbeta med insatser som är direkt kopplade till att hjälpa 
elever till en fungerande utbildning. Teamet arbetar i linjer med Barnens Bästa 
Gäller!. Närvaroteamet bedrivs i samverkan mellan nämnden för arbete och lärande 
och utbildningsnämnden. Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande 
och syftet är att tidigt identifiera barn och unga i risk för en ogynnsam utveckling. 
Det finns även fördelar i att fältverksamheten arbetar kontaktskapande och på så 
vis verkar för att minska den stigmatiserade uppfattningen av socialtjänsten. 

Under sommaren 2022 har förvaltningen för arbete och lärande tillsammans med 
andra förvaltningar medverkat i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och 
ungdomar i kommunen. Sommarlovsaktiviteterna möjliggör meningsfull 
sysselsättning för alla kommunens barn under sommarlovet. Aktiviteterna öppnar 
även upp för kontaktskapande mellan förvaltningens verksamheter och barn och 
unga i kommunen.   

Yrkanden 

 Heléne Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 56, daterad den 14 september 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 augusti 2022. 

Revisionsrapport: Granskning av barn och unga som riskerar att fara illa, daterad 
den 1 juli 2022. 

Missiv, 1 juli 2022. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 74 Dnr 2022-00032 700 

 

Information och statistik från avdelning Barn och Vuxen  

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 Barn och vuxen lämnas under 
sammanträdet 

För enhet Vuxen, inom vilken myndighetsutövning inom  verksamhetsområdena 
omsorg om vuxna missbrukare, våld i nära relationer och myndighetsutövning inom 
socialpsykiatri finns organiserade, har antalet aktualiseringar för enheten som 
helhet stadigvarande ökat de senaste åren. Den största ökningen återfinns inom 
missbruk. Kostnaden för placeringar inom enhet Vuxen har ökat markant sedan 
statistik började föras i nuvarande form under 2016, dock har kostnaderna för 
placeringar minskat under 2022 jämfört med samma period 2020. Den statistik som 
visas redogör för det första halvåret under åren 2016, 2018, 2020 och 2022.  

Jämfört med andra kommuner ligger kostnaderna för institutionsvård för vuxna 
missbrukare under rikssnittet i Alvesta kommun.  

Nämnden har särskilt efterfrågat hur många av avtalet aktualiseringar inom våld i 
nära relationer som är kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck. Av det totala 
antalet aktualiseringar inom våld i nära relationer under 2022 går det i 15 procent 
av aktualiseringarna att konstatera att hedersrelaterat våld och förtryck 
förekommer.  

För enhet Barn, vilken omfattar myndighetsutövning på barnsidan och även 
socialrådgivarna vid Familjecentrum i Alvesta, presenteras antalet inkomna 
anmälningar och ansökningar samt antalet öppnade utredningar hittills under 2022. 
En genomgående trend i de ärenden som aktualiseras inom enheten är att det ofta 
är komplexa ärenden med multiproblematik, bland annat missbruk och konflikter 
mellan föräldrarna. 

Just nu har enheten totalt 25 barn placerade i antingen familjehem, HVB eller 
genom statens institutionsstyrelse (SIS). Det finns även två jourfamiljehem vilka 
båda har pågående uppdrag. Ett av jourfamiljehemmen har sagt upp sitt uppdrag 
och kommer att avslutas under hösten 2022. 
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Familjecentrum tillhandahåller serviceinsatser i form av socialrådgivning och genom 
bland annat genom gruppverksamheterna Hemmamamma för barnets bästa!, 
trygghetscirkeln och bokcirkel.  

Utmaningar för enhet Barn är att de ärenden som aktualiseras bedöms som mycket 
mer komplexa än tidigare och att anmälningarna inkommer i oförutsägbara skov, 
vilket skapar en ojämn arbetsbelastning på enheten.  

Stöd- och behandlingsenheten är nämndens utförarverksamhet inom öppenvård. 
Antalet ärenden vid stöd- och behandlingsenheten har ökat under 2022. Insatser 
genom föräldraorienterat boendestöd har sjunkit i antal under 2022, detta beror 
delvis på att de insatser som erhållits har fungerat väl och insatsen har kunnat 
avslutas. I dagsläget är det fler än under tidigare år som bor i kommunens egna 
stödboende som finns organiserat inom stöd- och behandlingsenheten, av dessa är 
två ensamkommande ungdomar. En insats som har ökat under 2022 är insatsen 
”efter barnförhör” med anledning av den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott.  

Enhet socialpsykiatri omfattar utförandeverksamhet inom verksamhetsområdet 
socialpsykiatri vilket avser boendestöd i ordinärt boende och sysselsättning. Det är 
cirka 80 personer i kommunen som erhåller insatsen boendestöd i ordinärt boende. 
Under sammanträdet får närvarande ledamöter och ersättare ta del av resultatet 
från den brukarundersökning som genomfördes under våren 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 september 2022 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

17(27) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 75 Dnr 2022-00103 700 

 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad för de delar som gäller nämnden för arbete och lärandes 
ansvarsområde i frågan, med hänvisning till vad som framgår av upprättad 
tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) har i en motion med 
rubriken ”Motverka ofrivillig ensamhet” föreslagit att Alvesta kommun ska starta 
verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet, att det ska tillskapas rutiner för att 
fånga upp personer med behov av sociala kontakter och att omsorgsnämnden får 
budget för denna verksamhet. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
nämnden för arbete och lärande och omsorgsnämnden för beredning.  

Precis som framförs i motionen finns det risker med ofrivillig ensamhet och ofta 
leder ofrivillig ensamhet till sjukdomstillstånd så som psykisk ohälsa samt 
stressrelaterade hälsoproblem. Orsakerna till upplevd ensamhet hör ofta samman 
med större händelser i den enskildes liv så som arbetslöshet, långtidssjukskrivning 
eller annan fysisk eller psykisk ohälsa. Andra sammanhang för upplevd ensamhet är 
i samband med missbruk, efter avtjänat fängelsestraff och kvinnor som utsätts för 
våld. Ensamhetsproblematiken kan därför inte ses som ett enskilt område utan 
sammanfaller med andra hälsorelaterade eller sociala problem och levnadsvanor.  

Nämnden för arbete och lärande tillhandahåller insatser till nämndens huvudsakliga 
målgrupper enligt vad som framgår av socialtjänstlagen, exempelvis: 

• Enligt 5 kap 7 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden verkar för att 
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring i övrigt får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och att leva som andra. 

• Enligt 5 kap 9 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden aktivt sörja för att den 
enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för 
att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.  

• Enligt 5 kap 1 § 1 p Socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn 
och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.  

• Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen framgår att det till socialnämndens 
uppgifter hör att verka för att den som har utsatts för brott och att dennes 
närstående får stöd och hjälp. Det framgår även att socialnämnden särskilt 
ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  
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• Enligt socialtjänstlagen 3 kap 1 § hör det till socialnämndens uppgifter att 
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna 
för goda levnadsförhållanden.  

Nämnden har inom sitt ansvarsområde även verksamheter och insatser vars syfte 
exempelvis är förebyggande arbete, att erbjuda sysselsättning med mera. Dessa är i 
sig inte är insatser för att förebygga ofrivillig ensamhet. Men genom att ambitionen 
med insatserna är att verka för att den enskilde ska få stöd, hjälp eller vård för 
komma ur den hälsorelaterade eller sociala problematik som föreligger, kan de ses 
som insatser mot det sammanhang genom vilket den enskilde upplever ensamhet. 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden arbeta uppsökande. Nämnden för arbete 
och lärande arbetar uppsökande och motiverande när den enskilde har behov av 
insatser, även i de fall där den enskilde inte är motiverad att ta emot stöd eller inte 
har insikt i sina egna behov av stöd.  

Nämnden tillhandahåller riktade insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och 
bryta social isolering. I dessa fall kan nämnden tillhandahålla stödjande insatser så 
som kontaktperson och boendestöd. Nämnden tillhandahåller även 
träffpunktverksamheter, i egen regi och i samverkan med andra förvaltningar och 
organisationer, för vissa målgrupper dit den enskilde kan gå utan beslut om insats.  

Personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk står 
utan meningsfull sysselsättning kan erbjudas detta genom beslutade insatser. 

Nämnden för arbete och lärande fick genom kommunfullmäktiges beslut av Alvesta 
kommuns mål och budget 2022 (KF § 116, 2021-10-19) riktade medel till arbetet 
mot våld i nära relationer. Dessa medel används till utökade personella resurser, 
utbildning av medarbetare inom Alvesta kommunkoncern och insatser till den 
enskilde. 

Nämnden ser att det kan finns ett visst behov av att stärka redan befintliga insatser 
och verksamheter. Det kan tillexempel handla om att kunna erbjuda en större 
variation av de insatser som idag kan erbjudas.  Nämnden anser att den 
uppsökande verksamheten fungerar väl inom nämnden för arbete och lärandes 
ansvarsområde, men att den är resurskrävande utifrån hur nämnden för arbete och 
lärandes målgrupp ser ut.  

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen anses besvarad eftersom 
nämnden uppfyller det som föreslås i motionen genom att det finns verksamhet 
och rutiner att tillgodose behovet av att bryta ofrivillig ensamhet. Dock ser 
nämnden för arbete och lärande positivt på att genomföra en utredning. En sådan 
utredning skulle syfta till att utreda hur utbredd ofrivillig ensamhet är i kommunen 
och om det finns ett behov av att stärka redan befintliga insatser och verksamheter. 
Syftet med en sådan utredning skulle även vara att utreda vilka resurser som skulle 
behövas för detta ändamål. 

Yrkanden 

  Lars Eriksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 57, daterad den 14 september 2022.  
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Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2022. 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet, daterad den 2 juni 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 76 Dnr 2022-00079 000 

 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte 
klarar målen  

Beslut 

Nämden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att anse motionen besvarad med hänvisning till upprättad skrivelse.    

Sammanfattning 

Robin Berg (SD) har i en motion med rubriken ”Motion till Alvesta 
kommunfullmäktige angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen” 
föreslagit att Alvesta kommun tillsammans med berörda förvaltningar arbetar fram 
en handlingsplan, innefattande bland annat praktik som ett verktyg i 
undervisningen och som komplement till traditionell undervisning, för de SFI-elever 
som inte klarar de uppsatta målen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
nämnden för arbete och lärande för beredning. 

Att lära sig det svenska språket är en viktig del av integrationen och för inkludering i 
samhälls- och arbetsliv. Utbildning i svenska för invandrare är en del av 
språkinlärningen men även andra sammanhang är viktiga för att lära sig svenska. 
Det handlar exempelvis om att på olika sätt delta i andra sammanhang utanför SFI-
klassrummet. Den formella språkinlärningen och den informella kompletterar 
varandra.  

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en 
sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet 
som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under 
tiden i programmet. 

Den sammanhålla utbildningen ska: 

• innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) 

• innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial 
nivå 

• omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt  

• följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter 
om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

Den sammanhållna utbildningen kan även kompletteras med andra insatser som är 
gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling. Det kan t.ex. handla om studie- och 
yrkesvägledning, kartläggning och arbetslivsorienterande insatser.  

Ett viktigt verktyg för studieplanering är den individuella studieplanen som alla 
elever inom kommunal vuxenutbildning ska ha. En individuell studieplan med fokus 
på att eleven ska uppnå sina utbildningsmål ger lärare och rektorer goda 
förutsättningar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning 
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och undervisning. Det kan också handla om vilket stöd elever behöver för att så 
långt som möjligt klara målen med studierna.  

En sammanhållen utbildning som baseras på den individuella studieplanen ger goda 
förutsättningar för hög måluppfyllelse. Utbildning kan dock med fördel också 
kompletteras med praktik, språkpraktik eller andra insatser utanför skolan för att ge 
fler möjligheter till språkträning och språkinlärning. Att aktörer utanför skolan 
samverkar med skolan är ofta mycket positivt. 

Motionen anses besvarad då verksamheten arbetar enligt nationella styrdokument 
och skyldigheter enligt skollag och förordning och syftet med motionen redan är 
uppnått. 

Yrkanden 

Lars Eriksson (SD) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls.    

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Arbetsutskottets förslag till beslut och Lars Erikssons (SD) 
yrkande.  

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

Beslutsunderlag 

NAL AU § 58, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2022. 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, daterad 
den 6 april 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 77 Dnr 2022-00048 002 

 

Revidering av nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna de förslag på förändringar o 
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 förändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 59, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 2022. 

Förslag på förändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, 
daterad den 25 augusti 2022. 
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§ 78 Dnr 2022-00063 600 

 

Revidering av riktlinjer för elevresor och inackorderingsstöd 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta de förslag på förändringar av 
riktlinjerna för elevresor och inackorderingsstöd som framgår av bilagt underlag.    

Sammanfattning 

Enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor är 
hemkommunen ansvarig för att stå för elevens kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan om eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 
Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är längre än sex kilometer. Stödet 
ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. 
Alvesta kommun ersätter i första hand eleverna för elevresa genom ett resekort för 
resor med linjetrafik.   

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 20 april 2022 
(NAL § 33/2022) om att anta nya riktlinjer för elevresor och inackorderingsstöd. De 
nya riktlinjerna antogs med anledning av att förutsättningarna för hanteringen av 
elevresor hade förändrats och att det saknades riktlinjer för inackorderingsstöd i 
Alvesta kommun.  

Förvaltningen har identifierat ett behov av att revidera riktlinjerna avseende 
elevresor. Tidigare har det i riktlinjerna angivits att elever inför att de ska påbörja 
studier i årskurs ett i gymnasiet ska anmäla behov av elevresa och att de som har 
pågående gymnasiestudier endast ska anmäla eventuella förändringar som kan 
påverka rätten till elevresa under studietiden. För att säkerställa god kontroll 
föreslår förvaltningen att alla elever, oavsett årskurs, inför varje nytt läsår på nytt 
ska anmäla behov av elevresa. Samtliga elever som har erhållit ett resekort ska 
anmäla eventuella förändringar som kan påverka rätten till elevresa.     

Beslutsunderlag 

NAL AU § 60, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 2022. 

Förslag på förändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, 
daterad den 25 augusti 2022. 
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§ 79 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. 3509-21, daterad den 17 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2472-21 daterad den 20 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4936-21, daterad den 25 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3839-21, daterad den 27 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 185-21, daterad den 1 juni 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2150-22, daterad den 13 juni 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 1695-22, daterad den 14 juni 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1516-22, daterad den 15 juni 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 964-22, daterad den 20 juni 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 513-22, daterad den 13 juli 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1626-22, daterad den 18 juli 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2813-22, daterad den 29 juli 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2150-22, daterad den 8 augusti 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2813-22, daterad den 5 augusti 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2969-22, daterad den 11 augusti 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3025-22, daterad den 18 augusti 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3009-22, daterad den 19 augusti 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 2286-22, daterad den 23 augusti 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut  i mål nr. 3128-22, daterad den 29 augusti 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2873-22, daterad den 29 augusti 2022. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, daterad den 31 
augusti 2022. 

Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 2919-22, daterad den 1 september 2022. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 61, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 september 2022. 
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§ 80 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 

Eftersom god arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och lärande är av stor vikt, 
rapporteras information om arbetsmiljön vid förvaltningen som en stående punkt 
på dagordningen. Nämnden får information om sjukfrånvarostatistik, tillbud och 
olyckor.  

Sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 15 juni 2022 har fyra 
tillbud och fyra skador registrerats.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 62, daterad den 14 september 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 september 2022. 

Sjukfrånvarostatistik per juli 2022, daterad den 25 augusti 2022. 
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§ 81 Dnr 2022-00016 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut under perioden 2022-05-01 till 2022-08-31. 

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 2022-05-01 till 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 62, daterad den 14 september 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 september 2022. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-05-01 till 2022-08-31, 
daterad den 7 september 2022. 
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Öppen 

§ 82 Dnr 2022-00018 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

Under nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 15 juni 2022 lyfte 
Claudia Crowley Sörensson (M) fråga om Alvesta kommun fortsatt medverkan i 
Resurscentrum Heder. Resurscentrum heder har drivits i formen som ett projekt 
och ska nu bli en permanent verksamhet organiserad inom Växjö kommun.  

Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma i frågan.  

Förvaltningen kommer inte att vara en del i Resurscentrum Heder. Alvesta kommun 
har dock föreslagit för Växjö kommun att Resurscentrum Heder bör organiseras 
inom ramen för Barnahus, vilket redan drivs i regional samverkan. Bedömningen är 
att kompetensen avseende hedersrelaterat våld och förtryck Alvesta kommun är 
hög och det finns även ett nationellt Resurscentrum för yrkesverksamma av vända 
sig till för råd och stöd i komplexa ärenden. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 64, daterad den 14 september 2022. 

NAL AU § 49, daterad den 25 maj 2022.  

 


