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§ 1 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 tolv ordinarie ledamöter, en 
tjänstgörande ersättare och fyra ej tjänstgörande ersättare.    
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§ 2 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Linnéa Naess (V) som justerare av 
protokollet.    

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Linnéa Naess (V) 
som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron Assistent 
senast måndagen den 23 januari 2023 kl 15:00. 

Ordförande informerar nämnden om att justerare kommer att föreslås enligt ett 
rullande schema.   
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§ 3 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 och fem i detta protokoll.    
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§ 4 Dnr 2023-00007 000 

 

Information till nämnden för arbete och lärande vid första 
sammanträdet under mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen har i samråd med ordförande förberett information till nämnden vid 
det första sammanträdet under mandatperioden 2023-2024.  

Inledningsvis får nämnden för arbete och lärande information av praktisk karaktär. 
Bland annat hur rutinerna för utskick av kallelse och handlingar ser ut, hur ersättare 
kallas in och att ersättare kallas in enligt den av kommunfullmäktige beslutade 
turordningen. Nämnden får också information om att uppskattad tidsåtgång för 
sammanträdet framgår av kallelsen. 

Nämndsekreterare informerar om arbetsutskott och individutskott och vad 
respektive utskotts huvuduppdrag är. Nämndsekreterare redogör också för hur den 
politiska beredskapen är organiserad.  

Nämnden får kortfattad information om arvode och ersättning samt hur 
ersättningsblanketterna ska fyllas i. Nämnden informeras om att de kommer att få 
utförligare information om arvoden och ersättning i samband med 
utbildningsdagen i Folkets Hus den 1 februari 2023.  

Nämnden informeras om bestämmelserna kring sekretess och tystnadsplikt och 
samtliga närvarande ledamöter och ersättare signerar intyg om att de har tagit del 
av information gällande sekretess och tystnadsplikt.   

Förvaltningschef informerar om förvaltningens organisation och går igenom 
innehållet i nämnden för arbete och lärandes verksamhetsplan för år 2023.   
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§ 5 Dnr 2023-00008 000 

 

Inrättande av individutskott samt formerna för utskottet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att inrätta individutskott bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare för mandatperioden 2023-2026. Individutskottets 
uppgift är att fatta beslut i de ärenden där rätten att fatta beslut delegerats från 
nämnden till individutskottet.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ersättare i individutskottet endast har 
rätt att närvara vid individutskottets sammanträden när de är kallade att tjänstgöra 
vid de tillfällen ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra.  

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen (2017:725) får fullmäktige bestämma att en nämnd 
ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får 
nämnden själva bestämma att utskott ska finnas.  

Kommunfullmäktige har inte bestämt att nämnden för arbete och lärande ska ha 
utskott, och det är därför upp till nämnden att besluta i frågan.  

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen får en nämnd delegera beslutanderätten till 
presidiet, ett utskott, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. I nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning är beslut enligt främst Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), delegerade till bland annat individutskottet. För vissa beslut enligt 
LVU och LVM finns det enligt 10 kap 4 § SoL inskränkningar i att delegera 
beslutanderätten. Det finns beslut enligt LVU och LVM som endast får delegeras åt 
en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden.  

I övrigt gäller de bestämmelser som finns i nämnden för arbete och lärandes 
reglemente. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen  

Ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och lärandes individutskott 
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§ 6 Dnr 2023-00009 113 

 

Val av ledamöter och ersättare till nämnden för arbete och 
lärandes individutskott 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att som ordinarie ledamöter i nämnden 
för arbete och lärandes individutskott utse Lavinia Strömberg (S) tillika ordförande, 
Linnéa Naess (V) tillika 1:e vice ordförande och Claudia Crowley Sörensson (M) 
tillika 2:e vice ordförande.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att som ersättare i nämnden för arbete 
och lärandes individutskott utse Tobias Johansson (S), Rebecca Borg Söderkvist (C) 
och Gunilla Gustafson (M).   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har beslutat (NAL § 5 2023-01-18) att inrätta ett 
individutskott för mandatperioden 2023-2026 bestående av tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare. 

Enligt 6 kap 42 § kommunallagen (2017:725) ska en nämnd välja utskott bland 
ledamöter i nämnden. Nämnden för arbete och lärande ska därför välja tre 
ordinarie ledamöter och tre ersättare till individutskottet    

Yrkanden 

Val av ordinarie ledamöter i individutskottet 
Ordförande Lavinia Strömberg (S) yrkar nämnden för arbete och lärande beslutar 
att som ordinarie ledamöter i nämnden för arbete och lärandes individutskott utse 
ordförande Lavinia Strömberg (S), 1:e vice ordförande Linnéa Naess (V) och 2:e vice 
ordförande Claudia Crowley Sörensson (M). 

Val av ersättare i individutskottet 
Ordförande Lavinia Strömberg (S) yrkar att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att som ersättare i nämnden för arbete och lärandes individutskott utse 
Tobias Johansson (S), Rebecca Borg Söderkvist (C) och Gunilla Gustafson (M).       

Beslutsgång 

Beslutsgång val av ordinarie ledamöter  
Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförande Lavinia Strömbergs (S) yrkande och finner via acklamation att nämnden 
för arbete och lärande beslutar i enlighet med ordförande Lavinia Strömbergs (S) 
yrkande.  

Beslutsgång val av ersättare  
Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförandes Lavinia Strömbergs (S) yrkande finner via acklamation att nämnden för 
arbete och lärande beslutar i enlighet med ordförande Lavinia Strömbergs yrkande.      
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Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och lärandes individutskott  

HR-avdelningen 
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§ 7 Dnr 2023-00010 000 

 

Inrättande av arbetsutskott samt formerna för utskottet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att inrätta arbetsutskott bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare för mandatperioden 2023-2026. Arbetsutskottets 
uppgift är att bereda ärenden till nämnden och fatta beslut i de ärende där rätten 
att fatta beslut delegerats från nämnden till arbetsutskottet.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ersättare i arbetsutskottet har rätt att 
närvara och delta i överläggningarna vid utskottets sammanträden utöver de 
tillfällen ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen (2017:725) får fullmäktige bestämma att en nämnd 
ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får 
nämnden själva bestämma att utskott ska finnas.  

Kommunfullmäktige har inte bestämt att nämnden för arbete och lärande ska ha 
ett utskott, och det är därför upp till nämnden att besluta i frågan.  

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen får en nämnd delegera beslutanderätten till 
presidiet, ett utskott, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. I 6 kap 41 § kommunallagen framgår vidare 
att ett utskott, förutom besluta i ärende som delegerats till utskottet, även kan ha 
till uppgift att bereda nämndens ärende.   

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet, 
om beredning behövs. Det finns dock inte något formellt krav på beredning av en 
nämnds ärenden enligt kommunallagen.   

Ej tjänstgörande ersättare får delta i överläggningen vid utskottets sammanträden, 
vilket innebär att de har rätt att yttra sig men inte delta i besluten.  

I övrigt gäller de bestämmelser som finns i nämnden för arbete och lärandes 
reglemente.   

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott 

HR-avdelningen 
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§ 8 Dnr 2023-00011 113 

 

Val av ledamöter och ersättare till nämnden för arbete och 
lärandes arbetsutskott 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att som ordinarie ledamöter i nämnden 
för arbete och lärandes arbetsutskott utse Lavinia Strömberg (S) tillika ordförande, 
Linnéa Naess (V) tillika 1:e vice ordförande och Claudia Crowley Sörensson (M) 
tillika 2:e vice ordförande.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att som ersättare i nämnden för arbete 
och lärandes arbetsutskott utse Tobias Johansson (S), Rebecca Borg Söderkvist (C) 
och Benny Lundh Johansson (AA).     

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har beslutat (NAL § 7, 2023-01-18) att inrätta ett 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 bestående av tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare. 

Enligt 6 kap 42 § kommunallagen (2017:725) ska en nämnd välja utskott bland 
ledamöter i nämnden. Nämnden för arbete och lärande ska därför välja tre 
ordinarie ledamöter och tre ersättare till arbetsutskottet.    

Yrkanden 

 Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 
Ordförande Lavinia Strömberg (S) yrkar att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ordförande Lavinia Strömberg (S) och 1:e vice ordförande Linnéa Naess 
(V) utses till ordinarie ledamöter i nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att 2:e vice ordförande Claudia Crowley Sörensson (M) utses till ordinarie ledamot i 
nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott.  

Val av ersättare i arbetsutskottet 
Ordförande Lavinia Strömberg (S) yrkar att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att Tobias Johansson (S) och Rebecca Borg Söderkvist (C) utses till ersättare 
i nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att Benny Lunch Johansson (AA) utses till ersättare i nämnden för arbete och 
lärandes arbetsutskott.    

Beslutsgång 

Beslutsgång val av ordinarie ledamöter  
Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförande Lavinia Strömbergs (S) och Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkanden 
och finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar i enlighet 
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med ordförande Lavinia Strömbergs (S) och Claudia Crowley Sörenssons (M) 
yrkanden.  

Beslutsgång val av ersättare 
Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförande Lavinia Strömbergs (S) och Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkanden 
och finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar i enlighet 
med ordförande Lavinia Strömbergs (S) och Claudia Crowley Sörenssons (M) 
yrkanden.      

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott 

HR-avdelningen 
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§ 9 Dnr 2023-00016 113 

 

Val av nämndsrepresentant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet 
under mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Rebecca Borg Söderkvist (C) som 
nämndens representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet under mandatperioden 
2023-2026. 

Sammanfattning 

Nybygdenarvet är en gåva som testamenterades till Västra Torsås fattigkassa 1937 
av en privatperson. Nybygdenarvet utgörs av tre fastigheter samt tillhörande 
skogsmark i Västra Torsås församling. Enligt testamentet ska avkastningen gå till 
behövande i Västra Torsås församling. 

Varje år delar Alvesta kommun ut bidrag ur Nybygdenarvet både till föreningar och 
till privatpersoner i Västra Torsås församling.  Kommunstyrelsen beslutar om 
utdelning ur Nybygdenarvet till föreningar och grupper medan beslut gällande 
ansökningar från privatpersoner fattas av omsorgsnämnden. 

Det finns en särskilt utsedd arbetsgrupp som bereder ansökningarna och lämnar 
förslag på beslut till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Gruppen består av 
två representanter från Västra Torsås sockenråd, omsorgsnämndens ordförande 
och en lokal ledamot eller ersättare vardera från kommunstyrelsen och nämnden 
för arbete och lärande. 

Arbetsgruppen sammanträder två gånger om året, en gång på hösten och en gång 
på våren, för att behandla inkomna ansökningar. 

Nämnden för arbete och lärande ska utse en nämndsrepresentant till 
Nybygdenarvets arbetsgrupp för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Rebecca Borg Söderkvist (C) 

HR-avdelningen  
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§ 10 Dnr 2023-00012 113 

 

Val av ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Mats Nilsson (C) som nämndens 
ledamot i kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2023-2026 och att 
Jan Johansson (AA) utses till ersättare.   

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och ålders- och förtidspensionärers organisationer 
inom kommunen.  

Alvesta kommunala pensionärsråd ska: 

• vara en resurs i arbetet med att bevaka och utveckla övergripande 
verksamhetsfrågor som berör pensionärer i Alvesta kommun  

• vara remissorgan i frågor som berör pensionärer 

• verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och 
förvaltningar 

• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

• förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre  

• kunna initiera nya pensionärsfrågor för kommunen 

Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och förändringar 
av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna, och 
därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag har 
möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. 

Pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationerna samt 
representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för arbete och 
lärande, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Rådet 
sammanträder minst fyra gånger per år. 

Nämnden för arbete och lärande ska utse en ordinarie ledamot och en personlig 
ersättare för denne för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att Jan Johansson (AA) ska utses till ersättare i kommunala pensionärsrådet    

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut avseende ordinarie ledamot i kommunala 
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pensionärsrådet och finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut.  

Ordförande frågar sedan om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande avseende ersättare i kommunala 
pensionärsrådet och finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande 
beslutar i enlighet med Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Mats Nilsson (C) 

Jan Johansson (AA)  

HR-avdelningen 
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§ 11 Dnr 2023-00017 113 

 

Val av Ledamot och ersättare till tillgänglighetsrådet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Åke Johansson (KD) som ledamot 
i tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 och att Christina Franzén (S) 
utses till ersättare 

Reservationer  

Benny Lundh Johansson (AA) reserverar sig mot beslutet om att utse Christina 
Franzén (S) till ersättare i tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 

Alvesta kommuns tillgänglighetsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan funktionshinderorganisationer och styrelser och nämnder i 
Alvesta kommunkoncern. 

Rådet är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet 
ska ge funktionshinderorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ till och 
att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då 
särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning. 

Representanter från kommunstyrelse och nämnder ska i rådet informera om sin 
verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunens tillgänglighetsråd består av en representant från vardera 
funktionhinderorganisationen som är aktiv i Alvesta kommun. Därutöver ingår en 
ledamot från vardera kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden 
för arbete och lärande. 

Tillgänglighetsrådet sammanträdet minst fyra gånger per år. 

Nämnden för arbete och lärande ska utse en ordinarie ledamot och en personlig 
ersättare för denna till tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026.   

Yrkanden 

Lars Eriksson (SD) yrkar att nämnden för arbete och lärande beslutar att Anders 
Håkansson (SD) utses till ersättare i tillgänglighetsrådet.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut avseende ordinarie ledamot i tillgänglighetsrådet och 
finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till 
beslut. 
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Ordförande konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut att ta ställning till 
avseende ersättarplatsen i tillgänglighetsrådet, ordförandes förslag till beslut och 
Lars Erikssons (SD) yrkande.  

Ordförande instruerar nämnden att hon kommer att ställa proposition på vart och 
ett av förslagen och att de som vill att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut ropar JA och de som vill att nämnden beslutar i 
enlighet med Lars Erikssons (SD) yrkande ropar NEJ när respektive förslag läses upp. 

Ordförande finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut avseende ersättarplatsen i tillgänglighetsrådet.  

Omröstning begärs. 

Omröstning  

Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val. 

Linnéa Naess (V) och Lars Eriksson (SD) utses till rösträknare.  

Ordförande och mötets sekreterare redogör för valförfarandet och upplyser om 
kraven för valsedlarna. Valurnan uppvisas som tom.  

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan och prickas av på 
voteringslistan.  

Omröstningsresultat  

Omröstningen underkänns varpå ny omröstning genomförs. 

Omröstning  

Linnéa Naess (V) och Lars Eriksson (SD) utses till rösträknare.  

Ordförande och mötets sekreterare redogör för valförfarandet och upplyser om 
kraven för valsedlarna. Valurnan uppvisas som tom varefter sluten omröstning 
genomfört på nytt.  

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan och prickas av på 
voteringslistan.  

Omröstningsresultat  

De 13 röster som avgivits är giltiga. Med sju röster på ordförandes förslag till beslut 
och sex röster på Lars Erikssons (SD) yrkande beslutar nämnden för arbete och 
lärande i enlighet med ordförandes förslag till beslut och Christina Franzén (S) utses 
till ersättare i tillgänglighetsrådet.     

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Åke Johansson (KD)  

Christina Franzén (S)  

HR-avdelningen 
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§ 12 Dnr 2023-00021 113 

Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsrådet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Lavinia Strömberg (S) till 
kontaktpolitiker och Linnéa Naess (V) till ersättare till ungdomsrådet för 
mandatperioden 2023-2026. 

Reservationer  

Benny Lundh Johansson (AA), Jan Johansson (AA), Claudia Crowley Sörensson (M) 
och Mehdi Zullufi (M) reserverar sig mot beslutet om att utse Linnéa Naess (V) till 
ersättare till ungdomsrådet.  

Protokollsanteckning 

Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få följande antecknat i protokollet: 

Ur demokratisk synpunkt anser jag att i det fallet att styret tillsätter ordinarie plats i 
ett råd så bör ersättarplatsen tillsättas av oppositionen. Jag yrkar bifall till Bennys 
yrkande om att utse Tim Kamfjord Karlsson till ersättare i ungdomsrådet.  

Sammanfattning 

Ungdomsrådets uppgift är att ta till vara ungdomars intressen och fungera som 
remissinstans till kommunens nämnder och styrelser i frågor som berör och 
intresserar ungdomar. Ungdomsrådet har också möjlighet att själva väcka frågor i 
kommunala nämnder och styrelser och att få närvara och yttra sig när ärendet 
behandlas. 

Ungdomsrådet består av ledamöter i åldern 13-20 år. I rådet ska det finnas 
representanter från kommunens olika skolor och orter. Ledamöterna i 
ungdomsrådet representerar sig själva, sin skola och Alvesta kommuns samtliga 
ungdomar. 

Ungdomsrådet träffas minst en gång i månaden, varannan gång tillsammans med 
kontaktpolitiker från kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

Nämnden för arbete och lärande ska utse en ordinarie kontaktpolitiker och en 
ersättare till ungdomsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 

Benny Lundh Johansson (AA) yrkar nämnden för arbete och lärande beslutar att Tim 
Kamfjord-Karlsson (L) ska utses till ersättare till ungdomsrådet. 

Claudia Crowley Sörenssson (M) yrkar bifall till Benny Lundh Johanssons (AA) 
yrkande.    
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Beslutsgång 

Ordförande frågar först om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut avseende ordinarie kontaktpolitiker till ungdomsrådet 
och finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag 
till beslut. 

Ordförande konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut att ta ställning till 
avseende ersättare till ungdomsrådet, ordförandes förslag till beslut och Benny 
Lundh Johanssons (AA) yrkande.  

Ordförande instruerar nämnden att hon kommer att ställa proposition på vart och 
ett av förslagen. Ordförande finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandes förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Omröstning  

Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val. 

Eftersom Linnéa Naess (V) är föreslagen som ersättare till ungdomsrådet frågar 
ordförande om nämnden kan godkänna Linnéa Naess (V) som rösträknare, vilket 
nämnden godkänner. Linnéa Naess (V) och Lars Eriksson (SD) utses därefter till 
rösträknare.  

Ordförande och mötets sekreterare redogör för valförfarandet och upplyser om 
kraven för valsedlarna. Valurnan uppvisas som tom.  

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan och prickas av på 
voteringslistan.  

Omröstningsresultat  

De 13 röster som avgivits är giltiga. Med sju röster på ordförandes förslag till beslut 
och sex röster på Benny Lundh Johanssons (AA) yrkande beslutar nämnden för 
arbete och lärande i enlighet med ordförandes förslag till beslut och Linnéa Naess 
(V) utses till ersättare till ungdomsrådet.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 januari 2023.    

Beslutet skickas till 

Lavinia Strömberg (S) 

Linnéa Naess (V) 

HR-avdelningen 
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§ 13 Dnr 2023-00019 002 

 

Förordnande att fatta beslut enligt Lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och Lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att Lavinia Strömberg (S), Linnéa Naess 
(V) och Claudia Crowley Sörensson (M) förordnas att fatta beslut enligt 6 § 1-2 st 
LVU, 6a § 1-2 st LVU, 11 § 1,3 st LVU, 11 § 2,3 st LVU, 27 § LVU, 13 § LVM samt 43 § 

2p LVU.    

Sammanfattning 

Inom socialtjänstens verksamhet uppstår ibland situationer där det finns behov av 
att snabbt fatta beslut, därför finns några fall i Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall en rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om 
delegering utan en kompletterande beslutanderätt.  

Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordföranden eller annan 
ledamot som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut 
enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie ledamot i 
nämnden.  

Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon 
som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som 
fattats med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till nämnden.  

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden:  

• Beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § 1-2 st LVU och 6a § 1-2 st 
LVU  

• Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas, 11 § 1,3 st 
LVU  

• Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 11 § 2,3 st 
LVU  

• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU  

• Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM  

För att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU kan behov av 
biträde av Polismyndigheten uppstå. Enligt 43 § 2 p LVU kan socialnämnden eller 
annan ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat rätt att begära biträde 
av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med 
stöd av LVU.  

Förvaltningen föreslår att nämnden för arbete och lärande beslutar att de ordinarie 
ledamöterna i nämnden för arbete och lärandes individutskott förordnas att 
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tilläggas den kompletterande beslutanderätten enligt 6 § 1-2 st LVU, 6a § 1-2 st  
LVU, 11 § 1,3 st LVU, 11 § 2,3 st LVU, 27 § LVU, 13 § LVM samt 43 § 2p LVU 

Yrkanden 

Ordförande Lavinia Strömberg (S) yrkar att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att Lavinia Strömberg (S), Linnéa Naess (V) och Claudia Crowley Sörensson 
(M) förordnas att fatta beslut enligt 6 § 1-2 st LVU, 6a § 1-2 st LVU, 11 § 1,3 st LVU, 
11 § 2,3 st LVU, 27 § LVU, 13 § LVM samt 43 § 2p LVU  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt ordförande Lavinia Strömbergs 
(S) yrkande och finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar 
i enlighet med ordförande Lavinia Strömbergs (S) yrkande.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 
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§ 14 Dnr 2023-00015 040 

 

Attestförteckning 2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna attestförteckning för 
förvaltningen för arbete och lärande. 

Sammanfattning 

Varje nämnd ansvarar för att ha en gällande attestförteckning över 
beslutsattestanter enligt kommunfullmäktiges attestreglemente (KF § 76/2019). Av 
attestförteckningen framgår de maxbelopp för fakturor som respektive attestant 
kan attestera.  

Nämnden fastställer attestförteckningen årligen och förvaltningschef har sedan 
delegation att löpande uppdatera förteckningen under året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Attestförteckning 2023, daterad den 11 januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Ekonomistödsavdelningen 
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§ 15 Dnr 2022-00179 006 

 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och 
dess utskott 2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 
nämnden och dess utskott för år 2023. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10 § 3:e stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente, ska 
nämnden senast under novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande 
års ordinarie sammanträden.  

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) under mandatperioden 2019-2022 har 
i samråd med förvaltningen tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 
nämndens första två sammanträden och individutskottets första sammanträde år 
2023. Förslaget tar hänsyn till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträdesplan samt ekonomistödsavdelningens övergripande tidplan för 
planering och uppföljning 2023.   

Ordförande Lavinia Strömberg (S) har i samråd med förvaltningen tagit fram förslag 
på fullständig sammanträdesplan för nämnden och dess utskott för år 2023. 
Förslaget tar hänsyn till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträdesplan samt ekonomistödsavdelningens övergripande tidplan för 
planering och uppföljning 2023. Sammanträdesdatumet för individutskottets 
sammanträde den 30 januari 2023 har flyttats till den 31 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott 2023, 
daterad den 11 januari 2023. 
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§ 16 Dnr 2023-00022 042 

 

Nämnden för arbete och lärandes anvisningar för rapportering 
av ekonomi och verksamhet 2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa kommunstyrelsens direktiv för 
planering och uppföljning gällande årsrapport, delårsrapport per augusti samt 
månadsrapport för månaderna mars, april och oktober. 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att månadsrapport per maj ska redovisas 
nämnden.  

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utfall och prognos per februari och 
november ska redovisas nämnden.   

Sammanfattning 

Enligt kommunens direktiv för planering och uppföljning (KF § 13/2022) består den 
ekonomiska uppföljningen av årsrapport, delårsrapport per augusti samt ekonomisk 
månadsrapport per månaderna mars, april och oktober. Kommunens direktiv för 
planering och uppföljning omfattar grundläggande rapporteringsmodell, principer 
för nämndernas prognos, mallar för uppföljningsprocessen samt rutin för 
nämndernas rapportinlämning. Direktivet innehåller ingen tidplan för planering och 
uppföljning, utan denna beslutas årligen av kommunstyrelsen och detaljerade 
anvisningar för uppföljningsprocessen ges av kommunledningsförvaltningen. 
Nämnderna kan besluta om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och 
verksamhet inom den egna organisationen. 

Förvaltningen föreslår att utöver kommunens direktiv ska ekonomisk 
månadsrapport per maj 2023 upprättas och redovisas nämnden. Förvaltningen 
föreslår också att utfall och helårsprognos per månaderna februari och november 
ska redovisas nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 
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§ 17 Dnr 2023-00023 000 

 

Meddelanden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Skolinspektionen, meddelande om tillsyn vid Allbo Lärcenter, daterad den 20 
december 2022. 

Rapportering av utsatta kostnadsposter per november 2022, daterad den 21 
december 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4084-22, daterad den 28 december 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4711-22, daterad den 29 december 2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 
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§ 18 Dnr 2023-00018 020 

 

Redovisning av förvaltningens sjukstatistik till nämnden för 
arbete och lärande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
förvaltningen för arbete och lärandes sjukfrånvarostatistik per november 2022. 

Sammanfattning 

Information om sjukfrånvaro och frisknärvaro vid förvaltningen rapporteras som en 
stående punkt på dagordningen vid nämnden för arbete och lärandes 
sammanträden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2023. 

Förvaltningen för arbete och lärandes sjukstatistik per november 2022, daterad den 
11 januari 2023. 
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§ 19 Dnr 2023-00024 002 

 

Redovisning av 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.   

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegerad beslutanderätt. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2022-11-01 till 2022-12-31 

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut under perioden 2022-11-01 till 2022-12-31, daterad 
den 11 januari 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

31(31) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 20 Dnr 2023-00025 006 

 

Övriga frågor  

Claudia Crowley Sörensson (M) ställer en fråga om bemanningen vid Rönnen och 
Bågen vid socialpsykiatrins utförarverksamhet.  Frågan, som ställs till förvaltningen, 
är om det finns planering för hur verksamheten ska organiseras i och med att det 
finns vakanta tjänster och att nämnden har fått information om att en av 
arbetsgrupperna inte kan verkställa alla beslutade insatser. Förvaltningschef Ulrika 
Boström svarar att förvaltningen tittar på organiseringen av utförarverksamheten 
inom socialpsykiatrin och att vakanta tjänster är en fråga för närmaste chef.  

Lars Eriksson (SD) frågar hur ordförande ställer sig till digitala 
nämndssammanträden. Ordförande Lavinia Strömberg (S) svarar att nämndens 
sammanträden kommer att ske i fysisk form om det inte rekommenderas annat. 
Hon tillägger att hon inte kommer att tillåta enstaka ledamöter eller ersättare att 
delta på distans.  

Mehdi Zullufi (M) ställer fråga till förvaltningen om hur rutinerna ser ut när en skola 
gör en orosanmälan gällande en elev till socialtjänsten. Förvaltningschef Ulrika 
Boström hänvisar till att nämnden kommer att få information om detta i samband 
med utbildningsdagen den 9 februari 2023.    

 


