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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 § 28 och § 29 kl 14:24 till kl 14:40 

Paragrafer §§ 21-24,26-34 
 

Beslutande Lavinia Strömberg (S), Ordförande 
Tobias Johansson (S) 
Christina Franzén (S) 
Ian Alberfeldt (S) 
Rebecca Borg Söderkvist (C) 
Åke Johansson (KD) 
Linnéa 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 ska justeras senast fredagen den 24 februari kl 09:00. Justering sker digitalt via Ciceron 
Assistent. Utsedd att justera: Gunilla Gustafsson (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Linnea 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- 02-24 Datum då anslaget tas ned 2023-03-21 

Tid för överklagande 2023-02-27-2023-03-20 

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

Underskrift 
  

 Linnea Gillén   
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§ 21 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 fyra ej tjänstgörande ersättare.   
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§ 22 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Gunilla Gustafsson (M) som 
justerare av protokollet.   

Sammanfattning 

 Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Gunilla Gustafson 
(M) som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron 
Assistent senast fredagen den 24 februari klockan 09:00.  

Nämnden för arbete och lärandes årsrapport (NAL § 24) justeras omedelbart.   
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§ 23 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan godkänna den 
utskickade dagordningen. Ärendelista framgår av sidan tre i detta protokoll.    
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§ 24 Dnr 2023-00038 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

 Information från ordförande  
Ordförande informerar om att hon har beslutat om justeringar i nämnden för 
arbete och lärandes sammanträdesplan för år 2023. Nämndssammanträdet den 24 
maj kommer att starta klockan 08:30, nämndssammanträdet den 21 juni flyttas 
fram en timme och kommer att starta klockan 14:15 och arbetsutskottets 
sammanträde den 20 november flyttas till den 28 november klockan 14:00.  

Ordförande informerar om att ledamöter och ersättare i nämnden för arbete och 
lärande kommer att få erbjudande om att delta i utbildning inom våld i nära 
relationer under 2023. Det är frivilligt för ledamöter och ersättare att delta och 
utbildningen omfattar fyra tillfällen på två timmar vardera.  

Ordförande informerar om att hon har deltagit i ungdomsrådets möte. Under 
mötet fick ungdomsrådet fick information om nybyggnationer och ombyggnationer 
avseende skollokaler. Gunilla Gustafson (M) kompletterar med information om att 
ungdomsrådet fick information om en förstudie som syftar till att ta fram metod för 
att engagera ungdomar i hållbarhetsfrågor. Förstudien drivs som ett EU-projekt och 
heter CoCreation Youth. Det kommer att hållas en konferens inom ramen för 
projektet den 13-14 april 2023 i Alvesta där representanter från flera olika länder 
kommer att delta.  

Information från förvaltningschef 
Förvaltningschef informerar om att elva elever hade Alvesta Gymnasieskola som 
förstahandsval vid första ansökan till gymnasiet. 

Förvaltningschef informerar om att all information som Skolinspektionen har 
efterfrågat inför kommande tillsyn har skickats in. Utifrån det underlag som har 
skickats in kommer Skolinspektionen ta ställning till vilka områden de vill granska 
under tillsynen som kommer att ske under vecka 11.  

Förvaltningschef informerar om att nämnden ska utse ett nytt dataskyddsombud 
med anledning av nuvarande dataskyddsombud ska avsluta sin tjänst i Alvesta 
kommun.  

Förvaltningschef informerar om att det har varit inbrott i Allbo Lärcenters lokaler. 
Polisanmälan är upprättad.   

Information från ledamöter och ersättare 
Åke Johansson (KD) meddelar att tillgänglighetsrådet kommer att ha möte den 9 
mars 2023.  

Mats Nilsson (C) informerar om att han inte hört något om möte med det 
kommunala pensionärsrådet.      
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§ 26 Dnr 2023-00022 042 

 

Förslag på nyckeltal avseende volym och kostnad inom ramen 
för nämnden för arbete och lärandes anvisningar för 
rapportering av ekonomi och verksamhet 2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa förvaltningens nyckeltal 
avseende volym och kostnad som en del av den ekonomiska uppföljningen inom 
ramen för nämndens anvisning för rapportering av ekonomi och verksamhet 2023.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade den 18 januari 2023 (NAL § 16) om 
anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet. För att säkerställa en 
ändamålsenlig ekonomistyrning för verksamheterna ska nämnden följa 
förvaltningens nyckeltal avseende volym och kostnad som en del av den 
ekonomiska uppföljningen. 

Volym- och kostnadsnyckeltal framgår av bilagt underlag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2023. 

Nyckeltal avseende volym och kostnad inom ramen för nämnden för arbete och 
lärandes anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet 2023, daterad 
den 15 februari 2023  
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§ 27 Dnr 2022-00192 600 

 

Förslag på riktlinjer för körkortsstöd  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna riktlinjer för 
körkortsstöd. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade (NAL § 111) vid sammanträdet den 20 
december 2022 att elever som studerar nationellt program vid Alvesta 
Gymnasieskola från och med läsåret 2023/2024 ska kunna beviljas körkortsstöd om 
eleven uppfyller kriterierna. Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för körkortsstöd.  

Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för körkortsstöd. Av riktlinjerna 
framgår bland annat vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en elev ska 
kunna beviljas körkortsstöd, vad körkortsstödet omfattar och hur 
ansökningsförfarandet ska utformas.     

Beslutsunderlag 

NAL AU § 5, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2023.  

Riktlinjer för körkortsstöd, daterad den 30 januari 2023. 
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§ 28 Dnr 2023-00032 612 

 

Revidering av beslut gällande antagning till gymnasieskola  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att upphäva beslutet avseende antagning 
(UN § 39, 2017-05-02) och att antagning till gymnasieskola utgår från vad som 
framgår av Skollagen och Gymnasieförordningen.       

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 160 och KF § 161) den 18 december 2018 att 
hela Allbo Lärcenter inklusive hela individuella programmet och gymnasieskolans 
nationella program flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ och 
familjeomsorg (nuvarande nämnden för arbete och lärande). Den nya 
organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

I samband med att utbildningsnämnden beslutade (UN § 39, 2017-05-02) att 
antagningsutskottet skulle avskaffas, beslutade utbildningsnämnden även att 
”Avseende antagning till ungdomsskolan (gymnasiet) har Alvestas ungdomar rätt till 
fritt sök och skall betraktas som förstahandssökanden i hela riket med undantag av 
språkintroduktion och individuellt alternativ på introduktionsprogrammet”.  

Eftersom beslutet avser verksamhet som har övergått till nämnden för arbete och 
lärandes gäller beslutet alltjämt och nämnden för arbete och lärande har 
behörighet att revidera beslutet.   

Förvaltningen för arbete och lärande föreslår att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att upphäva beslutet och att antagning till gymnasieskola utgår från vad 
som framgår av Skollagen och Gymnasieförordningen.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 4, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023.  

Beslut UN § 19, daterad den 2 maj 2017. 

Beslutet skickas till 

Antagningsenheten i Växjö kommun 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

11(16) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 29 Dnr 2023-00020 002 

 

Förslag på ny delegationsordning för nämnden för arbete och 
lärande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på ny delegationsordning.   

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 samt i de lagar som styr verksamheten.  

Nämnden för arbete och lärande har tagit fram förslag på ny delegationsordning för 
nämnden för arbete och lärande.  

De mest framträdande förändringarna i förslaget på ny delegationsordning är att 
strukturen för delegationsordningen har arbetats om för att vara mer lättillgänglig 
och innehållet har uppdaterats och anpassats utifrån gällande lagstiftning och 
rutiner.  

Den 1 mars 2023 ska kommunfullmäktige behandla förslag på nya reglementen för 
nämnder och styrelser. I de nya reglementena föreslås att nämnden för arbete och 
lärande får ansvar över både beslutsfattande och handläggning gällande 
kommunens uppgifter enligt Alkohollagen. Därav innehåller förslaget på ny 
delegationsordningen även förslag på delegerad beslutanderätt inom 
alkoholhandläggningen. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 6, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2023. 

Förslag på ny delegationsordning för nämnden för arbete och lärande, daterad den 
3 februari 2023. 

Nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, daterad den 28 september 
2023. 
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§ 30 Dnr 2022-00194 133 

Information om lokal överenskommelse om nyanländas 
etablering i Alvesta kommun 2023, LÖK  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Den lokala överenskommelsen om nyanländas etablering är en överenskommelse 
om samverkan mellan Alvesta kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda 
individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen.  

Målgruppen för överenskommelsen är alla arbetssökande inskriva på 
Arbetsförmedlingen som är folkbokförda i Alvesta kommun. Syftet är att genom 
samverkan påskynda individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i 
regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och 
tillväxt.  

Överenskommelsen omfattar målsättningar, organisering av samverkan, 
genomförande av operativ samverkan och uppföljning.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 7, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023. 

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering, daterad den 14 december 2022. 
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§ 31 Dnr 2023-00023 000 

 

Meddelanden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3777-22, daterad den 29 november 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2519-22, daterad den 5 december 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3189-22, daterad den 13 december 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4190-22, daterad den 15 december 2022. 

Personuppgiftsincident gällande personuppgifter som skickats fel inom kommunen, 
daterad den 5 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 8, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023. 
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§ 32 Dnr 2023-00018 020 

 

Redovisning av förvaltningens sjukfrånvarostatistik per 
december 2023 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, det vill säga 
tolv gånger per år.  

Per december 2022 visar sjukstatistiken att förvaltningen för arbete och lärande 
haft en sjukfrånvaro på 4,01 procent per rullande 12 månader. Förvaltningen har en 
lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet, vilken per december 2022 haft en 
sjukfrånvaro på 7,57 procent per rullande tolv månader.  

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro är per december 2022, 46,61 procent.  

Det är 16 medarbetare vid förvaltningen för arbete och lärande som under de 
senaste tolv månaderna haft fem sjukfrånvarotillfällen eller fler.  

Frisknärvaron vid förvaltningen för arbete och lärande är hög jämfört med 
kommunen som helhet. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 9, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023.  

Sjukfrånvarostatistik per december 2022, daterad den 27 januari 2023. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

15(16) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 33 Dnr 2023-00024 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut   

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 till 2023-01-30. 

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. 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 2023-01-01 till 2023-01-30. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 10, daterad den 6 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2023. 

Lista över delegationsbeslut under perioden 2023-01-01 till 2023-01-30, daterad 
den 30 januari 2023. 
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§ 34 Dnr 2023-00025 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

 Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet.    

 

 


