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Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokoIl

Sarrimanträdesdatum

2019-m-01

Sida

3(16)

Plats  och  tid Arbetsmarknadsavde1ningen,  Alvesta  1 oktober  2019  kl.  13.15-16.30

Ajournering  mellan  {y 78 och  Fg 79 kl.  14.50-15.15

Justerade paragrafer 7485

Paragraferna behandlades i följande ordning: g% 74-80, 85, 81-84

Beslutande Sebastian  Ohlsson  (S),  ordförande

Eva  Hoff  (S)

Yvonne  Martinsson  (S)

Mehdi  Zullufi  (S)

Gunnel  Nordahl  (S)  ersätter  Helene  Andersson  (C),  1 :e vice  ordf.

Jobny  Haraldsson  C)  ersätter  Mats  Nilsson  (C)

Samir  Alnatour  (S)  ersätter  Linn6a  Johansson  (V)

Kia  Johnsson  (M)  ersätter  Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  2:e  vice  ordf.

5g 74-80, 85
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordf. j5 81-84
Veronika  Kobak  (M)

Stig  Jakobsson  (L)

Lars-Olof  Franz6n (AA)  ersätter Benny Lundh Johansson (AA)  %5 81-84
Jens  Arnebert  (SD)  ersätter  Anette  Lindström  (SD)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Nä"arande ersättare Kia Johnsson (M) g5 81-84

Övriga deltagare Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef

Liridona  Kurti,  nämndsekreterare

Ir6n Johansson, utredare fl 76
Marita Vik,  ekonom !S3 76
Maria Gabrielsson, avdelningschef  45 78-80, 85
Kenth  Söderling,  avdelningschef  8;) 78

Per-Olof  Hjälmefjord,  integrationsutvecklare  {S3 79
Jessica Hertzman, socialsekreterare fi 80

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Utses att justera Stig  Jakobson  (L)

Justering  tid OCh Pla!S Alvesta  2019-10-10  kl. 07.30

Liridona  Kurti

Ordförande

Sebastian  Ohlsson  (S)

Justerare

Anslag/Bevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag.

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-01

NALg74

Godkännande  av  dagordningen

Dagordningslistan  är beslutad  av ordföranden  och  utsänd  med  kallelsen.

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att anta  ordförandes  förslag  på

dagordning.

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 75

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Informations-  och  diskussionsärenden

a)  Information  från  ordföranden

- Ordförande  informerar  om  samrnanträdesplanen  för  2020  och  att

han  inför  uppdateringen  av den  tagit  hänsyn  till  de önskemål  som

koinmit  gällande  bland  annat  längden  och  antalet  sammanträden.

Mer  infortnation  kring  sarnrnanträdesplanen  för  2020  kommer  att

ges på nästkornmande  nämnd.

b)  Information  från  förvaltningschefen

- Förvaltningschef  informerar  om  att ESF-  ansökan  om  att  bilda

socialt  företag  på mötesplats  centnim  inte  har  beviljats.

Vidare  informeras  av förvaltningschefen  om  att LSS-

handläggningen  för  barn,  efter  utredning  har  förvaltningschefen

på arbete  och  lärande  och  förvaltningschefema  för  omsorg  och

förvaltningschefen  för  utbildning  kornmit  fram  till  att all

myndighetsutövning  i första  steg  komrner  flyttas  från

omsorgsförvaltningen  till  utbildningsförvaltningen.

- Avslutningsvis  informeras  det  även  om  kick-offen  som  var  för

hela  förvaltningen  på Tyrolen  under  septembermånaden.

c)  hiformation  från  ledamöter

- Gunnel  Nordabl  (S),  informerar  om  Kommunala  pensionärsrådet

sammanträde

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-1  o-o"i

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL 5 76 Dnr NAL201  9/'1 76.040

Delårsrapport  per  augusti  2019

Beslutsunderlag

l.  Delårsrapport  per  augusti  2019

Redogörelse

På sarnmanträdet  redogör  ekonom  och  utredare  för  delårsrapporten  per

augusti  2019.  I delårsrapporten  per  augusti  redovisas  nämnden  för  arbete

och  lärandes  måluppfyllelse  för  2019  samt  det  ekonomiska  läget.

Helårsprognosen  per  augusti  2019  visar  på  en negativ  avvikelse  på 18,6

miljoner  kronor  för  nämnden  för  arbete  och  lärande.

Beredning

NAL AU 450

Beslut

l.  Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  godkänna  delårsrapport

per  augusti  2019.

2.  Nämnden  för  arbete  och  förande  beslutar  att ge ordförande  i uppdrag  att

tillskriva  kommunfullrnäktige  med  anledning  av  budgetunderskottet.

3.  Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att ge ordförande  och

förvaltningschef  iuppdrag  att  sarnmanställa  skriftlig  redogörelse  för

åtgärder  för  en budget  ibalans.  Åtgärder  ska  rapporteras  till

Kommunstyrelsen  i november.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

201 9-'1 0-O1

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 77 Dnr  201  9/1 74.000

Gemensam  finansiering  -  Region  Kronoberg

Underlag

l.  Tjänsteslaivelse,  29 augusti  2019

2. Följebrev,  6 mars  2019

Redogörelse

Sida

8(16)

Sveriges  Kommuner  och  Landstings  (SKL)  styrelse  rekornmenderar  alla

kommuner  att  gemensamt  finansiera  viktiga  förutsättningar  för  att

säkerställa  att  socialtjänstens  verksamheter  ska kunna  följa  upp  och

utveckla  sina  verksamheter  och  tydligare  kunna  prioritera  resurser  och

insatser  som  gör  skillnad  för  brukarna.

Rekommendationen  innebär  att  kornmunerna  bidrar  till  den gemensamrna

finansieringen  av kvalitetsregister  som  kornrnunerna  använder,  ett urval

av brukarundersökningar  och  utveckling  av systematisk  uppföljning  samt

nationell  samordning.

Den  totala  kostnaden  för  rekomrnendationen  uppgår  till  högst  19,5

mi5oner  kronor årligen, vilket  innebär 1,95 kronor per invånare i
komrnunen  årligen.  Arbetet  kommer  att  pågå  under  åren  2020-2023.

För  Alvesta  handlar  det  om 1,95  gånger  20000=  39000  kronor,  som  vi

kan  dela  på omsorgsnämnden  och  nämnden  för  arbete  och  lärande

Arbetsutskottet  har den 5 september NAL  AU E3 51 beslutat
medfinansiering  enligt  Sveriges  kommuner  och  landstings  förslag  och  att

kostnaden  beräknas  per  antal  komrnun  invånare  per  sista  december  2019.

Beredning

NALAU551

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 78

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Dnr  NAL201  9/1  75.738

Information  om  statistik  från  ekonomiskt  bistånd,

arbetsmarknadsavdelningen,  Allbo  Lärcenter  och

mötesplatsen

Redogörelse

På sammanstädet  redogörs  för  statistik  från  ekonomiskt  bistånd,

arbetsmarknadsavdelningen,  Allbo  Lärcenter  och  mötesplatsen

Beredning

NAL  AU  g52

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 79

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Dnr  NAL201  9/1 99.000

Information  om  brukarundersökning  2019

Redogörelse

På sammanstädet  redogör  integrationsutvecklare  för

brukarundersökningen  som  har  genomförts  bland  vuxna  nyanlända

personer  bosatta  i Alvesta  komrnun.  Under  april-maj  2019  har  14 vuxna

personer  intervjuats.  För  att få ökad  kunskap  har  det  efterfrågats  att  få ta

del  av dessa  personers  egna  tankar  och  erfarenheter  av mottagande  och

integration.  Det  är i syfte  att förbäföa  mottagandet  av  nyanlända  i

Alvesta  kommun.

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 80

Sekretessärende

Protokollförs  i separat  protokoll

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2C)1 9-10-01

Just4ringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 8'1

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Dnr  NAL201  9/62:006

Information  om  arbetsmiljön  på  förvaltningen  för  arbete  och

lärande

Informationsunderlag

Sjukfrånvarostatistik  per  juli  2019

Sjukfrånvarostatistik  per  augusti  2019

Tillbud,  2 juli  2019

Tillbud,  9 juli  2019

Tillbud,  17  juli  2019

Tillbud,  1 juli  2019

Tillbud,  l juli  2019

Redogörelse

Med  anledning  av vikten  av att fokusera  på en god  arbetsmiljö  inom

förvaltningen  för  arbete  och  lärande  rapporteras  information  om

arbetsmiljön  på förvaltningen  genom  en stående  punkt  på dagordningen.

Sjukfrånvarostatistik,  Lex  Sarah  anmälan,  tillbud  och  olyckor.

Beredning

NAL  AU  g54

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeögsmännens  sign

(2: l,,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 82

Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-01

1.  FörvaltningsrätteniVäxjö,domimålnr.2806-19,23juli2019

2. Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  i mål  nr. 3317-18,  18 juli  2019

3. FörvaltningsrätteniVäxjö,domimålnr.2017-l9,5juli2019

4.  Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  imål  nr. 4808-18,  12  juli  2019

5. Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  imål  m. 2813-19,  1l  juli  2019

6. FörvaltningsrätteniVäxjö,domimå1nr.3817-19,29augusti2019

7. VäxjöTingsrätt,domimålnr.2278-l9,9augusti2019

8. Lunds  Tingsrätt,  dom  i mål  nr. 3330-19,  3 september  2019

9. Växjö  Tingsrätt,  dom  i mål  nr  2698-19,  12 september  2019

10. Väx5ö Tingsrätt, dom i mål m. 2704-19, 12 september 2019
11. Förvaltningsrätten  i Växjö,  dom  imål  nr. 4002-19,  1l  september

2019

12. Växjö  Tingsrätt,  dom  i mål  nr. 5692-18,  29 augusti  2019.

Beredning

NAL  AU  g55

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 83

Delegationsbeslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Dnr  NAL201  9/89:002

Redogörelse

Nämnden  för  arbete  och  lärande  har  överlåtit  sin  beslutanderätt  till

utskott,  ordförande  och  tjänstemän  enligt  en antagen  delegeringsordning.

Dessa  beslut  ska redovisas  till  nämnden.

Redovisningen  innebär  inte  att  nämnden  får  ompröva  beslut  eller

fastställa  delegeringsbes1uten.

Däremot  står  det  nämnden  fött  att återkalla  delegering.

1.  Avdelningen  Ekonomiskt  bistånd,  per  juli,  augusti  och  september

2019

2. AvdelningenBarnochfamilj,perjuli,augustiochseptember2019

3. Avdelningen  Vuxen,  per  juli,  augusti  och  september  2019

Beredning

NAL  AU  g56

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 84

Övriga  frågor

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Claudia  CrovAey  Sörensson  (M),  ställer  frågan  gällande  att

återapportering  av stödboende  och  avdelning  integration  inte

har  skett  ännu.  Det  svaras  att  återrapportering  komtner  att  ske

på  nästkornmande  sammanträde.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  önskar  även  en rapport

gällande  uppsägning  av Bulten  och  en kostnadsbeskrivning

gällande  paviljongerna  på  Hjärterföolmsvägen  (Allbo

Lärcenter),  infortnation  gällande  det  kornmer  att  ges på

nästkommande  sammanträde.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Nämnden  för  arbete  och  lärande

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-1  0-C)1

NAL  g 85 Dnr  NAL2019/201.000

Information  om  boendeplanering  Rönnedal

Redogörelse

På sammanträdet  redogörs  för  boendeplaneringen  på Rönnedal.

Beslut

Nämnden  f?ar arbete  och  lärande  beslutar  att notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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