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§ 101 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 elva ordinarie ledamöter, två 
tjänstgörande ersättare och en ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 102 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Claudia Crowley Sörensson (M) 
som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Claudia Crowley 
Sörensson (M) som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via 
Ciceron Assistent senast onsdagen den 21 december klockan 17:00.      
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§ 103 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den utskickade dagordningen. 
Ärendelista framgår av sida fyra i detta protokoll. 
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§ 104 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Information från ordförande 

Ingen information lämnas under sammanträdet 

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att förvaltningen har haft stöd i arbetet med att ta 
fram verksamhetsplan med internbudget 2023 av företaget Ensolution. Ensolution 
har även genomfört en genomlysning av förvaltningens ekonomiska processer vilket 
har sammanställts i en rapport. Konsulttjänst och, genomlysning och rapport har 
beställts av Alvesta kommuns ekonomichef.  

Förvaltningschef informerar om att hon har beställt en genomlysning av de 
administrativa- och stödprocesser som finns inom förvaltningen. Ledning & Logistik 
i Växjö AB har anlitats för att genomföra genomlysningen. Detta kopplas samman 
med genomlysningen som har genomförts av Ensolution.  

Förvaltningschef informerar om att Alvesta Kommun har beviljats cirka 12 miljoner 
av Europeiska socialfonden för att vidareutveckla satsningar inom Barnets Bästa 
Gäller i Alvesta.  
 

Information från ledamöter och ersättare  

Gunnel Nordahl (S) informerar om att hon har deltagit i möte med Kommunala 
pensionärsrådet, KPR. Under mötet fick de information från Region Kronoberg 
gällande den regionala Hälso- och sjukvården, bland annat problematiken kring 
hyrläkare och bemanning samt information om Nära Vård.  

Linnea Naess (V) informerar om att hon har deltagit i möte med Ungdomsrådet. Det 
är många ungdomar som har visat intresse för att vara engagerade i Ungdomsrådet 
framöver. Under senaste mötet med Ungdomsrådet diskuterades nya multiarenan 
och Ungdomsrådet aviserade önskemål om en ny skatepark. De fick också 
information om att det nya utegymet är mycket uppskattat bland kommunens 
ungdomar. 

Stig Jakobsson (L) informerar om att han har deltagit i möte med 
Tillgänglighetsrådet. Under mötet diskuterades bland annat att det finns behov av 
en hörselsamordnare i kommunen. 
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§ 105 Dnr 2022-00156 752 

 

Information om förstudie av metoden Bostad Först  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Föregående regering har beslutat om en nationell hemlöshetsstrategi med 
omfattande satsningar för att motverka hemlöshet under strategiperioden 2022-
2026. I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet, varav att Bostad först 
bör införas nationellt är ett av målen. Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att 
under 2022 fördela statsbidrag till kommuner för insatser enligt metoden bostad 
först. 

Bostad först innebär att hemlösa personer uppmuntras att själva definiera sina 
behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om de så önskar, ett eget 
boende. Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå psykiatrisk 
behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet 
erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en 
integrerad behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till 
behandling. Tryggheten i boendet hålls strikt isär från alla former av behandling. 
Motivationsarbete är dock en mycket viktig del i det behovsanpassade integrerade 
sociala stöd som ska omgärda personen 

Förvaltningen för arbete och lärande har hos Socialstyrelsen sökt ekonomiska 
medel för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad 
först. Medlen söktes för att genomföra en förstudie av metoden Bostad först. 
Socialstyrelsen beslutade den 28 oktober 2022 att bevilja Alvesta kommun 172 806 
kronor i statsbidrag för 2022 för de ändamål som beskrevs i ansökan.  

Förstudien syftar till att sprida kunskap kring metoden via Workshops och 
seminarier och att inleda dialoger med berörda parter så som fastighetsägare och 
civilsamhälle.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022.  
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§ 106 Dnr 2022-00189 041 

 

Nämnden för arbete och lärandes verksamhetsplan med 
internbudget och intern kontroll 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2023.  

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
uppdra åt arbetsutskottet att besluta om mindre justeringar av budgetteknisk 
karaktär av 2023 års driftbudgetramar verksamheterna emellan. 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
punkt ett (1) i nämnden för arbete och lärandes internkontrollplan 2023 ändras till 
”Kontroll av att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen i anpassning till ombyggnationen av kontaktcenter”. 

Sammanfattning 

I nämnden för arbete och lärandes verksamhetsplan redovisas nämndens 
grunduppdrag med framtagna kvalitetsfaktorer och tillhörande kvalitetsindikatorer. 
Vidare ges en samlad analys över förvaltningens nuläge och resultat samt de 
utmaningar och osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka verksamheterna. 
Förvaltningen har identifierat ett antal områden där det finns utmaningar och 
osäkerhetsfaktorer för verksamheterna under 2023. Utmaningarna rör bland annat 
volymförändring och prisökningar inom placeringar, ekonomiskt bistånd och 
förändringar inom utbildning.  

Verksamhetsplanen inkluderar nämndens inriktning och tre utvecklingsmål. 
Nämndens tre utvecklingsmål är: 

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

2. Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 

3. Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska 

I verksamhetsplanen beskrivs också nämndens fyra prioriterade områden för att 
uppnå inriktningen och utvecklingsmålen.  

I verksamhetsplanens andra del ges en beskrivning av nämndens internbudget och 
hur 2023 års rambudget på 257 miljoner kronor har fördelats. Eftersom 
förvaltningens verksamheter är i ständig förändring kan det under 2023 innebära 
revideringar i nämndens internbudget i form av omfördelningar av budgetmedel 
mellan verksamheterna. 

Verksamhetsplanens sista del inkluderar nämnden för arbete och lärandes 
internkontrollplan för 2023. Vid uppföljning av nämndens innevarande intern-
kontrollplan bedömdes att samtliga kontrollmoment ska kvarstå i nämndens 
internkontrollplan för 2023. Nämnden sju internkontrollmoment är: 
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1. Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen.  

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

NAL AU § 85, daterad den 30 november 2022 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022. 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2023, daterad den 24 
november 2022. 

Beslutet skickas till 

Ekonomistödsavdelningen 
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§ 107 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 november 2022 har åtgärderna för budget i balans genererat en 
faktisk besparing med motsvarande 4,349 miljoner kronor.   

Protokollsanteckning  

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

Beslutsunderlag 

NAL AU § 86, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober 2022. 

Åtgärdsplan för budget i balans per november 2022, daterad den 24 november 
2022. 
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§ 108 Dnr 2020-00190 701 

 

Redovisning av pågående arbete utifrån processen Barnens 
Bästa gäller!  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av pågående 
arbete utifrån processen Barnens Bästa Gäller! i Alvesta. 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet den 11 november 2020 beslutade nämnden för arbete och 
lärande att ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och december, 
återrapportera till nämnden om de pågående insatserna och åtgärderna inom 
ramen för Barnens Bästa Gäller i Alvesta. Samma beslut fattades av 
Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 

Under sammanträdet lämnas information om arbetet utifrån Alvesta kommuns 
lokala samverkansprocess Barnens Bästa i Alvesta kommun.  

Nämnden fick bland annat information om att det strategiska arbetet styrs genom 
samverkansgruppen vilka träffas utifrån gemensamma processer och samordnade 
insatser samt frågor som rör barn och unga i Alvesta. Arbetet utförs sedan i 
arbetsgrupper i olika konstellationer.  

De olika arbetsgrupperna och processerna inom ramen för Barnens Bästa i Alvesta 
är Familjecentrum, områdesgrupperna, Unga vuxna, Närvaroteamet, 
Kronobarnsmodellen, Barn och ungas inflytande, LSS, Kommun- Polis och Kommun- 
Vårdcentral.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022. 

PowerPoint ”Återrapportering Barnens bästa gäller! i Alvesta, daterad den 20 
december 2022. 
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§ 109 Dnr 2022-00193 020 

 

Information om handlingsplan för kompetensförsörjning vid 
Allbo Lärcenter 2022-2024  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona (Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation) träffade den 7 april 2021 en huvudöverenskommelse, HÖK 
21, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet 
omfattar cirka 200 000 lärare, förstelärare, studie- och yrkesvägledare, 
fritidspedagoger och skolledare.  

HÖK 21 ställer krav på att alla arbetsgivare ska ta fram en handlingsplan för det 
lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram en handlingsplan för 
kompetensförsörjning för de yrkeskategorier som omfattas av HÖK 21.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 89, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022.  

Handlingsplan för kompetensförsörjning vid Allbo Lärcenter, daterad den 21 
november 2022. 
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§ 110 Dnr 2022-00191 040 

 

Investering avseende lastbil och släp till Allbo Lärcenter 

Beslut 

Nämnden för Arbete och lärande föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att 
tillföra medel från strategiska investeringar till nämnden för Arbete och Lärande på 
två miljoner kronor för inköp av lastbil och släp budgetåret 2023. 

Sammanfattning 

För att Allbo Lärcenter ska kunna erbjuda en yrkesförarutbildning för godstrafik 
med hög kvalitet krävs nyinvesteringar med jämna intervall. Nuvarande lastbil är 
inköpt 2008 år och har därmed inte den senaste tekniken som krävs för att bedriva 
en utbildning med hög kvalitet. Nämnden för Arbete och lärande har en 
investeringsbudget på 600 tkr för 2023 vilket inte täcker kostnaden för en 
investering av lastbil och släp. 

Yrkanden 

 Mats Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

NAL AU § 87, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022 

Årlig driftskostnad och investeringskalkyl, daterad den 24 november 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 111 Dnr 2022-00192 600 

 

Körkortsstöd för elever som studerar nationella program vid 
Alvesta gymnasieskola 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att elever som studerar nationellt 
program vid Alvesta Gymnasieskola från och med läsåret 2023/2024 ska kunna 
beviljas körkortsstöd om eleven uppfyller kriterierna.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att körkortsstödet ska utvärderas under 
vårterminen 2026, inför läsåret 2026/2027, och att nämnden därefter ska fatta nytt 
beslut om elever fortsatt ska kunna beviljas körkortsstöd.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på riktlinjer för körkortsstöd.    

Sammanfattning 

Att ha körkort är viktigt i dagens arbetsmarknad. Arbetsgivareorganisationer pekar 
återkommande på att körkort är en av de viktigaste sakerna vid urval vid 
anställning. Yrkesutgången för flera av de nationella programmen vid Alvesta 
gymnasieskola kräver körkort för anställning. Då kriterierna för stödet till körkort 
bland annat ska baseras på närvaro och studieresultat förväntas också stödet 
uppmuntra eleverna till god närvaro i skolan och godkända studieresultat.  

Förvaltningen föreslår därför att elever som studerar nationella program vid Alvesta 
gymnasieskola ska kunna beviljas körkortsstöd under förutsättning att eleven 
uppfyller kraven för att beviljas körkortsstöd.   

Körkortsstödet omfattar ett paket på tio körlektioner, fem lärarledda teorilektioner, 
Risk 1 för B-körkort samt tillgång till STR:s digitala utbildningsplattform 
”Elevcentralen”. 

Körkortsstöd till elever vid nationella program på Alvesta gymnasieskola genererar 
en kostnad på 10 000 kr per elev som uppfyller kraven för stödet.   

När Alvesta gymnasieskola tar emot elever från annan kommun genererar det en 
intäkt till Alvesta kommun. Om folkbokförda ungdomar väljer att studera på Alvesta 
gymnasieskola i stället för annan skola (kommunal eller friskola) blir det en 
besparing eftersom elevantalet kan utökas inom befintliga resurser såsom lokaler, 
lärare och övriga resurser. Ökat antal elever som studerar på Alvesta gymnasieskola 
genererar därmed en lägre snittkostnad/per elev då kostnaderna för att bedriva 
utbildning fördelas på fler.   

Kostnaderna för körkortsstöd ska finansieras inom ramen för Allbo Lärcenters 
budgeterade anslag för år 2023. 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att körkortsstödet ska utvärderas efter 
tre år, det vill säga inför läsåret 2026/2027 och att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för körkortsstöd vilka ska behandlas av nämnden.    
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Yrkanden 

 Mats Nilsson (C), Claudia Crowley Sörensson (M) Veronika Kobak (M), Heléne 
Andersson (C) Linnea Naess (V) och Stig Jakobsson (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Benny Lundh Johansson (AA) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag.    

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag till 
beslut att ta ställning till, arbetsutskottets förslag till beslut och Benny Lundh 
Johanssons (AA) mfl. avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner via 
acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 88, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2022. 

Skrivelse, daterad den 29 november 2022.   
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§ 112 Dnr 2022-00195 003 

 

Remiss av nytt reglemente för nämnden för arbete och lärande 
och gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Alvesta kommun 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande har inga synpunkter på förslag till reglemente för 
nämnden för arbete och lärande.  

Nämnden för arbete och lärande har inga synpunkter på förslag till gemensamt 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder. 

Sammanfattning 

Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Översynen syftar till är att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med förvaltningarna. Arbetet har 
mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive nämnd. 
Förslaget på reglemente för nämnden för arbete och lärande samt det 
gemensamma reglementet har remitterats till nämnden för arbete och lärande för 
yttrande senast den 4 januari 2023. 

Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen innehåller 
gemensamma och likalydande allmänna bestämmelser och arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna, som tidigare har funnits i respektive nämnds 
reglemente. Det innehåller ett avsnitt om allmänna bestämmelser och ett avsnitt 
om arbetsformer. 

Ansvaret för familjerätt har förtydligats. Det innebär ingen förändring i sak, då det 
varit inom ramen för att nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lagar och 
förordningar ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts åt annan 
nämnd. Andra områden som detta kan handla om är t.ex. kommunens uppgifter 
enligt begravningslag samt budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen.  

Förtydligande har gjorts avseende ansvar för kommunens aktivitetsansvar för icke 
skolpliktiga ungdomar samt för kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. 

Nämnden handlägger idag ärenden enligt alkohollagen, men det är nämnden för 
myndighetsutövning som bär ansvaret. En överföring av ansvaret till nämnden för 
arbete och lärande (NAL) föreslås, vilket innebär en bättre koppling mellan 
handläggning och beslutsinstans, förenkling av både handläggning och hantering av 
beslut samt tydligare ansvarsfördelning. Redan idag finns en långtgående 
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delegation, men ej delegerade beslut eller beslut som faller utanför riktlinjerna 
beslutas av nämnden för myndighetsutövning eller dess ordförande. Förändringen 
har inga budgetkonsekvenser, då budget för handläggning och intäkter finns hos 
NAL i nuläget. 

I nuvarande reglemente anges att NAL ansvarar för kommunens övergripande 
integrationsarbete. Detta är ett område som ligger inom ramen för 
kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion och tas därför bort ur NAL:s 
reglemente. 

En ny punkt som handlar om nämndens ansvar som vårdgivare enligt hälso- och 
sjukvårdslagen inom ramen för sitt verksamhetsområde har lagts till. Detta är ingen 
ändring i sak, men har inte varit tydligt i reglementet. Det omfattar både medicinska 
och psykologiska delar av elevhälsan samt de hälso- och sjukvårdsinsatser som 
utförs av personal inom socialpsykiatrin. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 90, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022. 

Förslag på reglemente för nämnden för arbete och lärande, daterad den 22 
november 2022 

Förslag på gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alvesta 
kommun, daterad den 22 november 2022. 

Skrivelse, daterad den 22 november 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 113 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. 3590-22, daterad den 26 oktober 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2070-22, daterad den 2 november 2022. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per oktober 2022, daterad den 15 
november 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4190-22, daterad den 17 november 2022.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 91, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022. 
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§ 114 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 senaste rapporteringen över antal tillbud och skador har ytterligare har åtta 
tillbud och en skada registrerats.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 92, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 oktober 2022. 

Sjukstatistik per oktober 2022, daterad den 24 november 2022. 
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§ 115 Dnr 2022-00016 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

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

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 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 93, daterad den 30 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2022. 

Förteckning över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-10-01 till 2022-10-
31, daterad den 24 november 2022. 
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§ 116 Dnr 2022-00018 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

Yvonne Martinsson (S) vill tacka alla nämndsledamöter och ersättare för ett gott 
samarbete och önska god jul och gott nytt år.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) vill tacka alla nämndens ledamöter och ersättare 
för gott samarbete under mandatperioden och vill även rikta ett tack till 
förvaltningschef och nämndsekreterare. Ordförande önskar även alla närvarande 
god jul och gott nytt år. 

Lars Eriksson (SD) vill rikta ett tack till Ordförande Sebastian Ohlsson för gott 
ordförandeskap, Claudia Crowley Sörensson (M) instämmer i det som Lars Eriksson 
(SD) framför.  

Eva Hoff (S) vill tacka så mycket för tiden i nämnden för arbete och lärande och 
meddelar att hon inte kommer att sitta kvar i nämnden under den nya 
mandatperioden. 

 


