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Nämnden för arbete och lärandes protokoll 

  

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6, Alvesta, måndagen den 20 februari 2023 kl 13:15 till kl 
15:06 
Mötet ajournerades för fika mellan § 28och § 29 kl 14:24 till kl 14:40 

Paragrafer §§ 25 

Beslutande Lavinia Strömberg (S), Ordförande 
Tobias Johansson (S) 
Christina Franzén (S) 
Ian Alberfeldt (S) 
Rebecca Borg Söderkvist (C) 
Åke Johansson (KD) 
Linnea Naess (V), 1:e vice ordförande 
Ann-Christin Gustavsson (M) Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 
Gunilla Gustafson (M) 
Benny Lundh Johansson (AA) 
Jan Johansson (AA) 
Lars Eriksson (SD) 
Yvonne Erlandsson (SD) ersätter Anders Håkansson (SD) 

Närvarande ersättare Rolf Marklund (S) 
Carin Andersson (S) 
Mats Nilsson (C) 
Mehdi Zullufi (M) 
 

Övriga närvarande Ulrika Boström, förvaltningschef 
Linnea Gillén, nämndsekreterare  
Liridona Kurti, kvalitetssamordnare §§ 25-26 
Kristina Davidsson, avdelningschef/rektor Allbo Lärcenter § 27 
 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Protokollet justeras omedelbart. Justering sker digitalt via Ciceron Assistent. 

Utsedd att justera: Gunilla Gustafsson (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Linnéa Gillén  

 Ordförande 
  

 Lavinia Strömberg  

 Justerare 
  

 Gunilla Gustafson   
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Anslagsbevis för Nämnden för arbete och lärande 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Nämnden för arbete och lärande 

Sammanträdesdatum 2023-02-20 

Datum då anslaget sätts upp 2023- 02-20 Datum då anslaget tas ned 2023-03-15 

Tid för överklagande 2023-02-21-2023-03-14 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för arbete och lärande, Parkgatan 6 Alvesta  
 

Underskrift 
  

 Linnéa Gillén   
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§ 25 Dnr 2023-00037 042 

 

Nämnden för arbete och lärandes årsrapport 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2022. 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen av 
internkontroll för 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

En del i nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens 
ansvarsområde tillgodose den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för 
sin livsföring i övrigt. Antalet individer som får ekonomiskt stöd på grund av 
arbetslöshet har minskat successivt under året och målet att minska andelen 
individer som får sådant stöd under 2022 har uppfyllts. Dock är framtidsprognosen 
osäker på grund av möjlig ökning av arbetslöshet. Förvaltningen har fokuserat på att 
öka andelen elever med gymnasieexamen. Andelen gymnasielever med examen 
inom tre år har ökat från 61,6 procent till 62,4 procent mellan 2021-2022 men 
utvecklingen är svag. 

Genom att utveckla och bättre använda öppenvårdsresurser och insatser såsom 
meningsfull sysselsättning och rehabiliteringsinsatser har förvaltningen kunnat 
minska behovet av placering för personer med samsjuklighet.  Målet om att minska 
behovet av placeringsdygnen för personer med samsjuklighet har delvis uppfyllts 
under 2022, men förutsättningarna är goda för att målet kommer att uppfyllas 
under 2023. 

Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har 
förvaltningen prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld 
och förtryck. För att nå ut till fler har förvaltningen särskilt fokus på 
utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom kommunkoncernen som gett 
effekt i att det upptäckts fler ärenden där våld förekommer. 

Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 
241,6 miljoner kronor. Detta ger en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor vilket 
motsvarar cirka 1,2 procent i differens mot budget. Det allmänna samhällsläget 
med stigande inflation, lågkonjunktur och ökad arbetslöshet skapar fortsatt oro för 
ett fortsatt tufft ekonomiskt läge även under de kommande åren.  Ökade kostnader 
påverkar främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och 
ökat behov av socialt stöd i komplexa ärenden.  

Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan 
fastställer kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som 
gäller för samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande 
års internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 2023. 

Årsrapport 2022, daterad den 10 februari 2023. 

Återrapportering av internkontroll 2022, daterad den 10 februari 2023. 

Beslutet skickas till 

Ekonomistödsavdelningen 

 

 


