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§ 15 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen. 
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§ 16 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

 Information från ordförande  

Ordförande informerar om att han har beslutat om extrainsatt nämndsammanträde 
torsdagen den 20 maj 2021 klockan 08:30 till 12:00.  Under det extrainsatta 
nämndssammanträdet kommer nämndens ledamöter och ersättare att få 
information om aktuell statistik från avdelningarna och viss information om hur 
verksamheterna arbetar.  

Ordförande berättar att ambitionen om att genomföra nämndsammanträdet den 
17 juni 2021 i fysisk form troligtvis inte kommer att vara genomförbar med 
anledning av rådande samhällssituation. Förhoppning finns om att genomföra 
sammanträdet den 29 september 2021 i fysisk form. 

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om pågående utredning gällande utveckling av 
Ekeliden. En enkätundersökning hos kommunerna i länet visade de framtida 
behoven inom Ekelidens verksamhet finns i att utveckla bland annat 
utslussningsverksamheten, arbetet med samsjuklighet, öppenvården, LARO 
(läkemedelsassisterad behandling mot missbruk) och så kallade sviktplatser. Under 
utredningens gång har förslag lämnats om att Ekeliden organisatoriskt ska vara 
placerad inom Integrerad mottagning, istället för inom vuxenpsykiatrin. En sådan 
organisatorisk placering av verksamheten skulle medföra tydligare samverkan och 
öppna upp för en bredare länsgemensam missbruksvård. 

Förvaltningschef informerar även om pågående arbete med att utveckla 
verksamheten vid Intregrerad mottagning. En arbetsgrupp har utifrån en 
utvärdering av den integrerade missbruks- och beroendemottagningen tagit fram 
förslag på utvecklingsområden.  Utvecklingsområdena innefattar att Integrerad 
mottagning behöver synliggöras ytterligare då många aktörer inte känner till 
verksamhetens existens och funktion, att förbättra tillgängligheten, att det finns 
geografiska hinder för flera kommuner i länet och att utveckla processen med 
läkemedelsassisterad missbruksbehandling. Arbetsgruppen har även lyft frågan om 
en gemensam mottagning för målgruppen barn och unga likt en Mariamottagning. 
Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden har fått i uppdrag att driva arbetet med att 
utveckla verksamheten vid Integrerad mottagning. Uppdragsbeskrivningen för det 
fortsatta arbetet innefattar att ta fram tydlig information om remissvägarna till 
Integrerad mottagning och hur uppdrag tas emot och fördelas, hur verksamhetens 
tillgänglighet kan förbättras genom mobilitet och digitalisering samt hur en 
mottagning motsvarande Mariamottagning kan utformas. Alvesta kommun 
bekostar två och en halv heltidstjänst inom Integrerad mottagning, till det 
tillkommer även 110 000 kr årligen för övergripande administration.  
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Information från ledamöter 

Linnea Naess (V) informerar om att hon har deltagit i sammanträde med 
ungdomsrådet. Frågor som diskuterats under sammanträdet var bland annat 
omklädningsrum för flickor i Alvesta Ishall och busskort för sommaren till 
gymnasieelever folkbokförda i kommunen.  

Stig Jakobsson (L) informerar om att han har deltagit i sammanträde med 
tillgänglighetsrådet. Det som främst diskuterades vad upprustning av Hagaparken, 
behovet av fler LSS-boenden i kommunen och de problem som har uppstått 
gällande faktureringen inom äldreomsorgen i och med det nya ekonomisystemet. 

Gunnel Nordahl (S) informerar om att det kommunala pensionärsrådet inte har 
kunnat genomföra något sammanträde sedan förra våren med anledning av 
rådande samhällssituation. Eventuellt kommer ett digitalt möte att komma till 
stånd.    
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§ 17 Dnr 2020-00181 049 

 

Information om fakturor, Växjö Fria Fordonsgymnasium 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Under hösten 2020 och våren 2021 har Växjö Fria fordonsgymnasium fakturerat 
förvaltningen för arbete och lärande för kostnader för elever som läser 
yrkesintroduktion i huvudmannens regi. Förvaltningen för arbete och lärande har 
bestridit den del av fakturorna som avser dessa elever. Från början handlade det 
om totalt sju elever men allt eftersom har elever gått vidare till annan utbildning 
alternativt ”hoppat av”, i dagsläget handlar det om fyra elever. Kostnaden per elev 
är cirka 15 000kr per månad. 

Förvaltningen och Växjö Fria Fordonsgymnasium har i dialog med varandra inte 
kunnat komma till en lösning. 

Växjö Fria Fordonsgymnasium har inkommit med två brev i ärendet vilka bifogas i 
detta ärende.  

Förvaltningen har sammanställt en skrivelse i ärendet vilken bifogas detta ärende.     

Bilagor 

NAL AU § 13, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2021 

Brev 1 från Växjö Fria Fordonsgymnasium, daterad den 17 februari 2021 

Brev 2 från Växjö Fria Fordonsgymnasium, daterad den 17 mars 2021 

Skrivelse, daterad den 25 mars 2021   

Beslutet skickas till 

Växjö Fria Fordonsgymnasium 
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§ 18 Dnr 2021-00074 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2021, inklusive 
redovisning av nyckeltal per 31 mars 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. godkänna redovisningen av ekonomisk månadsrapport och nyckeltal per 
mars 2021. 

2. ordförande får uppdrag att anmäla nämndens prognosticerade 
budgetunderskott för 2021 genom att upprätta skrivelse till 
kommunfullmäktige. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans.  

4. lägga till SFI-lärling till nämndens beslutade nyckeltal. 

5. lägga till kontaktperson och kontaktfamilj till nämndens beslutade nyckeltal, 
även att redovisningen av nyckeltalet ”Familjehem” delas upp på placering i 
familjehem enligt Socialtjänstlagen och på placering i familjehem enligt 
LVU. 

6. lägga till totalt antal avslutade från Arbetsmarknadsavdelningen till 
nämndens beslutade nyckeltal   

Sammanfattning 

Vid uppföljningen per mars 2021 förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid 
årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om ca 20,1 
miljoner kronor. 

Gällande intäkterna har det per mars 2021 redovisats 10,2 miljoner kronor mot 
budgeterade 9,8 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och ett 
överskott motsvarande 4 miljoner kronor förväntas på budgetposten.  

Personalkostnaderna har per mars 2021 utfallet 32 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 31,3 miljoner kronor. Per helår förväntas en negativ avvikelse 
motsvarande 3,3 miljoner kronor. På de enheter där personalkostnaderna förväntas 
överstiga sin budgeterade ram, och i de fall där inte dessa kostnader täcks av 
intäkter, pågår en översyn.  

Beträffande övriga kostnader har det per mars 2021 förbrukats 41,1 miljoner 
kronor. Budgeterade anslag för posten är 37 miljoner kronor för samma period. För 
posten prognostiseras en negativ avvikelse med 20,8 miljoner kronor på helår 2021. 
Den största avvikelsen för denna post återfinns inom ”köp av utbildning”. 

Under sammanträdet får nämndens ledamöter och ersättare ta del av redovisning 
av de nyckeltal som nämnden har beslutat att följa under år 2021.  
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Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson yrkar bifall till förslag till beslut med tilläggsyrkande 
om nämnden för arbete och lärande beslutar att ordförande får uppdrag att anmäla 
nämndens prognosticerade budgetunderskott för 2021 genom att upprätta 
skrivelse till Kommunfullmäktige.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar även på tillägg om att nämnden för arbete 
och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för 
budget i balans.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar även på tillägg om att nämnden för arbete 
och lärande beslutar att lägga till SFI-lärling till nämndens beslutade nyckeltal.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons tilläggsyrkande 
gällande nyckeltal för SFI-lärling.  

Linnea Naess (V) yrkar på tillägg om att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att lägga till kontaktperson och kontaktfamilj till nämndens beslutade nyckeltal, 
även att redovisningen av nyckeltalet ”Familjehem” delas upp på placering i 
familjehem enligt Socialtjänstlagen och på placering i familjehem enligt LVU.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på tillägg om att nämnden för arbete och 
lärande beslutar att lägga till totalt antal avslutade från Arbetsmarknadsavdelningen 
till nämndens beslutade nyckeltal.    

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och 
totalt fem tilläggsyrkanden att ta ställning till i ärendet; tre tilläggsyrkanden från 
ordförande Sebastian Ohlsson (S), ett tilläggsyrkande från Linnea Naess (V) och ett 
tilläggsyrkande från Claudia Crowley Sörensson.  

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S), Linnea Naess (V) och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkanden.  Ordförande finner via acklamation att nämnden 
för arbete och lärande beslutar enligt förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S), 
Linnea Naess (V) och Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkanden.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 april 2021 

Månadsrapport per mars 2021, daterad den 9 april 2021 

Uppföljning av nyckeltal per mars 2021, daterad den 14 april 2021   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Dnr 2020-00190 701 

 

Återrapportering av handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen 
avseende handlingsplan Barnens Bästa Gäller!   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 11 november 
2020 om att anta handlingsplan för ”Barnens Bästa Gäller! I Alvesta”. Nämnden 
beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och 
december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om de pågående 
insatserna och åtgärderna som finns specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet varit. 
Samma beslut fattades Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.  

Handlingsplanen är förvaltningsövergripande och ska verka som ett stöd i arbetet 
med det övergripande målet, att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa.  

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och åtgärder som 
finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” samt även 
information om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå, det vill säga 
samverkan utifrån barnens bästa mellan Alvesta kommun och externa aktörer inom 
området. 

Arbetet inom Närvaroteamet pågår och fungerar väl. Vid tidpunkten för 
arbetsutskottets sammanträde är det cirka 20 ungdomar som är aktuella inom 
verksamheten. Närvaroteamets arbetsmetod har spridits inom skolans verksamhet 
och har kommit fler barn och ungdomar till gagn. Primärt fokuserar Närvaroteamet 
på barn och ungdomar vid högstadiet men det planeras även för att utvidga än mer 
mot mellanstadiet. Verksamheten inom kommunens aktivitetsansvar, KAA, och 
fältverksamheten samverkar i nära kontakt med Närvaroteamet. 

På uppdrag av utvecklingschefen i Alvesta kommun har insatsen Ungdomskontoret 
startat. Insatsen är ett led i att förebygga arbetslöshet med anledning av pågående 
pandemi bland unga vuxna i kommunen. I dagsläget erbjuds insatsen digitalt. Fokus 
inom insatsen är att genom olika påkopplade verksamheter, såsom 
ungdomscoacher, KAA, studie- och yrkesvägledare samt fältassistenter, lägga upp 
en plan för att ungdomarna ska uppfylla det mål de själva har för sysselsättning. 

Utvecklingsarbete gällande Familjecentrum pågår, det planeras för att 
Familjecentral skall vara igång under sommaren 2022. Samverkansavtal ska 
upprättas mellan berörda parter och arbete pågår med att sammanställa krav och 
önskemål för en lämplig lokal. 
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Bilagor 

NAL AU § 14, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 

Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020 
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§ 20 Dnr 2020-00150 753 

 

Familjefrid Kronoberg 2020 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Familjefrid Kronoberg är en länsgemensam resurs med bas placerad i Växjö samt 
Ljungby. De som omfattas av samverkansavtalet är Region Kronoberg, Alvesta 
kommun, Växjö kommun, Lessebo Kommun, Ljungby Kommun, Markaryds 
Kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun och Älmhults kommun.  

Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära 
relationer. Uppdraget innefattar bland annat samtalsbehandling, råd- och stöd och 
krisbearbetning. Men även utåtriktad verksamhet så som informations- och 
kunskapsspridning till ideella, professionella och kommuninvånare. 

Under 2020 har familjefrid Kronoberg ställt om till digitalt arbete med klienter. De 
beskriver i sin årsberättelse att det har varit en utmaning att få behandlingsarbetet 
att kännas givande när det fysiska mötet uteblir.  

Det har bedömts som mycket viktigt att hålla igång gruppverksamheten trots 
pågående pandemi.  

Under 2020 fick Familjefrid tillgång till nya lokaler i Ljungby kommun. 

Familjefrid Kronoberg har under 2020 haft en ökning av antal nya ärenden. Det är 
inte helt klarlagt om ökningen beror på pågående pandemi. Precis som tidigare år 
är det psykiska våldet som är dominerande i de aktuella ärendena.       

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Statistik Familjefrid Kronoberg 2020, daterad den 23 februari 2021 

Årsberättelse Familjefrid Kronoberg 2020, daterad den 23 februari 2021  
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§ 21 Dnr 2021-00044 791 

 

Beslut om permanent verksamhet för projektet Resurscentrum 
Heder i Kronobergs län 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. inte ställa sig bakom permanentandet av verksamheten Resurscentrum 
Heder i Kronobergs län och inte ingå ett treårigt samverkansavtal med 
tillhörande budget. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser, exempelvis 
genom utbildningar och andra riktade insatser, avseende hedersrelaterat 
våld och förtryck och annat våld i nära relationer.   

Sammanfattning 

Verksamheten Resurscentrum Heder har tidigare drivits i formen av ett projekt som 
finansierats med statliga medel inom ramen för regeringens nationella strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kronoberg utsågs till en av fyra 
pilotlän för att utveckla en resurscentraverksamhet inom området. 

Verksamheten Resurscentrum Heder är en mobil stödverksamhet för 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för, eller riskeras att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet består av rådgivning, konsultation och 
utbildningsinsatser av verksamhetens två samordnare.  

Syftet med Resurscentrum heder har främst varit att erbjuda stöd till 
yrkesverksamma, men även våldsutsatta har kunnat söka stöd hos Resurscentrum 
heder för vidare stöd och vägledning.  

Förvaltningen föreslår att nämnden för arbete och lärande beslutar att inte gå med 
i en permanent verksamhet avseende Resurscentrum Heder då behovet är 
tillgodosett genom egen verksamhet samt andra samverkansformer, så som 
Barnahus i Kronoberg och Familjefrid Kronoberg, inom området. Viktigt att notera i 
detta sammanhang är att vägledning till professionella inom hedersrelaterat våld 
och förtryck, främst tillhandahålls genom nationell stödlinje, i och med att 
verksamheten till viss del baseras på annan lagstiftning. 

De övriga kommunerna i Kronobergs län har aviserat att de går fram med förslag 
om att inte ställa sig bakom förslaget om permanent verksamhet. Dock förs 
resonemang bland länets kommuner och Region Kronoberg om en eventuell 
alternativ resurs för ändamålet i mindre skala.   

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tilläggsyrkande om att nämnden för arbete och lärande beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser, exempelvis genom 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

14(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

utbildningar och andra riktade insatser, avseende hedersrelaterat våld och förtryck 
och annat våld i nära relationer. 

Linnea Naess (V) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande.  

Claudia Crowley Sörensson yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Stig Jakobsson (L) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Benny Lundh Johansson (AA) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Gunnel Nordahl (S) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Heléne Andersson (C) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Eva Hoff (S) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Yvonne Martinsson (S) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande. 

Johny Haraldsson (C) yrkar bifall till Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) konstaterar att nämnden har arbetsutskottets 
förslag till beslut och Ordförande Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande att ta 
ställning till i ärendet.  

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande.  
Ordförande finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S)) tilläggsyrkande.      

Bilagor 

NAL AU § 15, daterad den 7 april 2021  

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Underlag för politiska beslut – Resurscentrum Heder i Kronobergs län, daterad den 
25 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Region Kronoberg 
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§ 22 Dnr 2021-00059 000 

 

Kvalitetsberättelse 2020 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna kvalitetsberättelsen för 
2020.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärandes kvalitetsberättelse beskriver hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra 
verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts redovisas. 
Kvalitetsberättelsen speglar det arbete som utförts inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 3 §, i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsatt utvecklats inom alla delar av verksamheten. Stort fokus har varit att påbörja 
översyn av ledningssystemet och se till att all information ska finnas lättillgänglig 
samt att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och andra styrande 
dokument ska vara aktuell. Arbete har även påbörjats för att utveckla olika typer av 
befintliga processer, exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser men även 
arbetet med riskanalyser av olika slag, mål och egenkontroll. Samtliga delar ska 
bidra till att kvaliteten i verksamheterna utvecklas och förbättras.  

Kvalitetsberättelsen tar upp nämndens främsta mål och särskilda uppdrag som är i 
fokus under 2021, hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara 
har varit samt det pågående arbetet med ledningssystemet. Vidare beskrivs även 
hur kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare utveckla verksamheternas 
arbete genom bland annat BBIC, Barnkonventionen och införandet av IBIC.  

Bilagor 

NAL AU § 16, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2021  

Kvalitetsberättelse 2020, daterad den 30 mars 2021 
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§ 23 Dnr 2020-00239 042 

 

Uppföljning av nämndens interkontrollmoment 2021  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den redovisade 
uppföljningen av nämndens internkontrollmoment.   

Sammanfattning 

Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt. 

Efter att revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid. 

Nämnden har beslutat, för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande, att nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under året 
utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

I vårens uppföljning av nämndens beslutade internkontrollmoment ges 
statusuppdatering för: 

Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av receptionen. 

Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med gymnasieelever finns samt att 
löpande kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att eleven går kvar på sin 
utbildning. 

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

Granskning av att personal har rätt behörighet för olika system 

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

Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.    

Bilagor 

NAL AU § 17, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment våren 2021, daterad den 16 mars 
2021  
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§ 24 Dnr 2021-00026 002 

 

Delegationsordning nämnden för arbete och lärande, 
förändringar under 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna revideringar i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

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 identifierat områden där det finns behov av att revidera befintlig 
delegationsordning. Föreslagna förändringar redovisas i bilagd skrivelse.  

Bilagor 

NAL AU § 18, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Skrivelse, förslag på revideringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, daterad den 26 mars 2021 

Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 1 mars 2021 
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§ 25 Dnr 2021-00060 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna uppföljningen av 
verkställighet av nämnden för arbete och lärandes beslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande får en sammanställning av de beslut som 
nämnden fattat. Redovisningen sker två gånger per år. Syftet med redovisningen är 
att säkerställa att det finns rutin för att de beslut nämnden fattat verkställs av 
förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 21 september 2020 till och med nämndens sammanträde 24 
februari 2021. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.  

Bilagor 

NAL AU § 19, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 24 februari 2021, daterad den 26 
mars 2021 
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§ 26 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 278-21, daterad den 28 januari 
2021. 

2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per januari 2021, 
daterad den 1 februari 2021. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3111-20, daterad den 2 februari 
2021. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5637-20, daterad den 3 februari 
2021. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 410-21, daterad den 4 februari 
2021. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 410-21, daterad den 10 februari 
2021. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4204-20, daterad den 19 februari 
2021. 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4804-20, daterad den 5 mars 2021. 

9. Rapport: Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut avseende 
alkoholhandläggning, daterad den 10 mars 2021. 

10. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 3740-20, daterad den 12 mars 
2021. 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 278-21, daterad den 17 mars 
2021 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1238-19, daterad den 18 mars 
2021. 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1036-21, daterad den 22 mars 
2021. 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2625-20 och 2626-20, daterad den 
22 mars 2021. 

15. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 278-21, daterad den 24 mars 2021. 

16. Integritetsskyddsmyndigheten, Anmälan av personuppgiftsincident, daterad 
den 25 mars 2021. 
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17. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1156-21, daterad den 26 mars 
2021.   

Bilagor 

NAL AU § 20, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 
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§ 27 Dnr 2021-00010 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Inga tillbud eller skador har registrerats sedan nämndens sammanträde den 24 
februari 2021.  

Bilagor 

NAL AU § 21, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 

Sjukfrånvarostatistik per februari 2021, daterad den 26 mars 2021 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

22(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Dnr 2021-00011 002 

 

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.  
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 2021-01-01 till 2021-02-28.  

Bilagor 

NAL AU § 22, daterad den 7 april 2021 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-01-01 till 2021-02-28, 
daterad den 29 mars 2021  
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§ 29 Dnr 2021-00012 000 

 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäls under sammanträdet. 

 


