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Dnr 683

Godkännande av dagordningen
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända
dagordningen.
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Dnr 684

Informations- och diskussionsärenden
Information från ordförande
Ordförande informerar om att sommaren har varit relativt lugn. Avdelning Vuxen
har haft ett antal omedelbara omhändertaganden. Det har kallats till ett extrainsatt
individutskott.
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef informerar om att den gymnasiala lärlingsutbildningen som ska
starta till höstterminen 2021, tillsammans med befintligt ungdomsgymnasium,
fortsättningsvis kommer att heta ”Alvesta gymnasieskola”.
Förvaltningschef informerar om att kommunens koncernledning fått en
föredragning av konsultfirman Millwater gällande införandet av ett eventuellt
kontaktcenter i kommunen. Förvaltningschef informerar kort om kontaktcentrets
syfte.
Förvaltningschef informerar om att det finns möjlighet att ta del av en digital
föreläsning om utredningen av ny Socialtjänstlag. Länk till webbföreläsningen har
skickats ut till nämndens ledamöter och ersättare.
Information från ledamöter
Stig Jacobsson (L), lämnar information från tillgänglighetsrådet gällande arbetet
med tillgänglighetsplanen. Ett utkast har skickats ut, finns eventuella synpunkter på
detta ska dessa meddelas till nämndsekreterare vid kommunledningsförvaltningen.
I tillgänglighetsrådet har det även lyfts att de anhöriga till personer med insats
enligt LSS tycker att LSS-verksamheten i kommunen fungerar dåligt. Arbete med att
utreda detta pågår
Stig Jacobsson (L) informerar som att förvaltningen för samhällsplanering håller på
med en utredning kring den lediga marken vid Sjöparken. Det planeras bland annat
för ett höghus, badplats och småbåtshamn.
Claudia Crowley Sörensson (M) informerar om att hon har besökt personal och
elever vid IM-gymnasiet med anledning av de debattartiklar som har publicerats i
Smålandsposten gällande måltidssituationen på Hagaskolan.
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Dnr 2020-00156 000

Sekretessärende
Sammanfattning
Ärendet protokollförs i separat protokoll.
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Dnr 2020-00157 000

Sekretessärende
Sammanfattning
Ärendet protokollförs i separat protokoll.
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Dnr 2020-00158 042

Delårsrapport per augusti 2020
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna delårsrapport per augusti
2020

Sammanfattning
Delårsrapporten per 31 augusti 2020 för nämnden för arbete och lärande visar en
budgetavvikelse på -13,5 miljoner kronor och en prognostiserad budgetavvikelse för
helår på -21,8 miljoner kronor. Den mest avgörande delen till försämringen på -12
miljoner kronor, bidrar köp av utbildning till. Ekonomiskt bistånd bidrar med en
avvikelse mot budget på -10,8 miljoner kronor vilket till viss del är med anledning av
effekterna av Covid-19. Eftersom väsentligt färre nyanlända har kommit till
kommunen än tidigare beräknat blir intäktsprognosen lägre i augusti och för
helåret, vilket innebär försämring med cirka 3 miljoner kronor mot majprognosen. I
övrigt har en del kostsamma ärenden förekommit under första delen av 2020 inom
avdelning vuxen med anledning av att det har skett en ökning av vård enligt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall.
I delårsrapporten redovisas även nämndens måluppfyllelse enligt
verksamhetsplanen 2020. Utöver det redovisas nyckeltalen; andel barn i hushåll
med ekonomiskt bistånd och andel vuxna biståndsmottagare av befolkning samt
särskilda uppdragen; ta fram en koncerngemensam process för ökad sysselsättning
och utreda hur familjecentrum kan utvecklas som finns inom kommunfullmäktiges
område som nämnden för arbete och lärande ansvar för.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 september 2020
Delårsrapport per augusti 2020, daterad den 11 september 2020.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2019-00227 040

Åtgärdsplan för en budget i balans
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna uppdaterad åtgärdsplan för
budget i balans.

Sammanfattning
Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 18 juni 2020 beslutade
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att tillföra åtgärdsplanen ytterligare
åtgärder vilka ska behandlas vid nämndens sammanträde den 21 september 2020.
Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram
förslag för ny organisation för avdelning Barn och familj till samma sammanträde,
vilket behandlas i ett separat ärende.
Arbetsutskottets ledamöter får under sammanträdet information om att sedan
nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 18 juni 2020 har ytterligare
fyra åtgärder tillförts åtgärdsplanen för budget i balans.
1. Delegationen för unga i arbete, DUA, ökad intäkt motsvarande 250 000
kronor
2. Vakanshållning av tjänst vid avdelning Barn och familj, motsvarar besparing
om 220 000 kronor
3. Vakanshållning av tjänst vid längre sjukskrivning, samt att två föräldralediga
socialpedagoger endast ersätts med en vikarie under den tid de överlappar
varandra, vid avdelning Vuxen, motsvarar besparing om 187 000 kronor
4. Vakanshållning av tjänster vid avdelning Ekonomiskt bistånd. Två
medarbetare har avslutat sina anställningar. En av dessa har inte ersatts,
motsvarar besparing om 170 000 kronor
Totalt motsvarar de fyra åtgärder som tillförts åtgärdsplanen en besparing om 827
000 kronor. Den sammanlagda prognostiserade besparingen enligt åtgärdsplanen
per augusti 2020 uppgår till 18,6 miljoner kronor.

Bilagor
NAL AU § 54, daterad den 2 september 2020
Åtgärdsplan per augusti 2020, daterad den 14 september 2020
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020.
NAL § 51, daterad den 18 juni 2020
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Dnr 2020-00061 049

Uppdatering av prislista för bidragsbelopp till fristående
gymnasieskolor och interkommunal ersättning, 2020
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta uppdaterad prislista för
bidragsbelopp och interkommunal ersättning för år 2020.

Sammanfattning
När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till bidragsbelopp per
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som tar
emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning från
hemkommunen.
Vid nämndens sammanträde den 21 april 2020 beslutade nämnden att fastställa
prislista för bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och interkommunal
ersättning.
Eftersom introduktionsprogram med yrkesintroduktion har startats i egen regi
måste prislistan uppdateras. De nya introduktionsprogrammen med
yrkesintroduktion har inriktningarna fordon och transport, vård och omsorg samt
barn och fritid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 september 2020.
Uppdaterad prislista för bidragsbelopp 2020, daterad den 14 september 2020.

Beslutet skickas till
Samtliga berörda friskolor och kommunala gymnasieskolor

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

11(25)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Nämnden för arbete och lärande
§ 69

2020-09-21

Dnr 2020-00159 600

Information om nuläge vid avdelning Allbo Lärcenter
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Under sammanträdet redogör avdelningschef för Allbo Lärcenter och rektor för IMgymnasiet och SFI för nuläge vid avdelningen.
Introduktionsgymnasiet,IM-gymnasiet, har nu flyttat in i lokalerna på
Hjärtenholmsvägen. Det som kvarstår i och med ombyggnationen i på
Hjärtemholmsvägen är den stora samlingssalen som ska iordningställas i den gamla
lastbilshallen och att färdigställa en plats för eleverna vid vuxenutbildningarna att
äta sin lunch på.
Eleverna vid IM-gymnasiet äter lunch i Hagaskolans matsal klockan 12:45. För att
säkerställa att eleverna inte blir hungriga, då de har sin lunchrast relativt sent,
erbjuds eleverna en fralla tillsammans med kaffe eller te under förmiddagen.
Frallorna som erbjuds bakas av andra verksamheter inom förvaltningen.
Innan terminens start fanns farhågor om att det skulle uppstå oroligheter i
samband med att IM-eleverna äter sin lunch i Hagaskolans matsal. Sedan
terminsstarten har det inträffat två incidenter. Dessa har följts upp med berörda
och efter det har lunchsituationen på Hagaskolan förflutit väl. Det uppskattas att
cirka hälften av eleverna äter lunch på Hagaskolan. Ledning och lärare vid IMgymnasiet arbetar med att uppmuntra eleverna till att äta den lunch som erbjuds.
Under höstterminen 2020 är det totalt 64 elever inskrivna vid IM-gymnasiet varav
17 av dessa läser vid det nystartade introduktionsprogrammet med
yrkesintroduktion, IM-yrk. Antalet elever vid IM-yrk förväntas öka till nästa läsår då
de elever som redan läser i en annan kommun har rätt att avsluta sin utbildning där
de påbörjade den. Samtliga elever vid IM-gymnasiet har en individuell studieplan.
Det är just nu 246 elever inskrivna vid svenska för invandrare, SFI. 22 elever väntar
på placering. Det erbjuds just nu ingen SFI-undervisning under kvällstid utan
eleverna har möjlighet att läsa under dagtid eller med flexundervisning.
Det är totalt 1043 elever inskrivna vid vuxenutbildningen. Då det under sommaren
har varit svårt att få sommarjobb med anledning av rådande pandemi har Allbo
Lärcenter öppnat upp för fler elever till de kurser som är CSN-berättigade. Intresset
för dessa kurser har varit relativt stort och har lett till att antalet inskrivna elever vid
Allbo Lärcenter har ökat under sommaren. Möjligheten till att läsa sommarkurser
har minskat antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd då några av dessa elever
annars hade stått utan sysselsättning och inkomst under sommaren.
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Bilagor
NAL AU § 55, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2020.
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Dnr 2020-00160 001

Information om pågående utredning av ny organisation,
avdelning Barn och familj
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020 beslutade nämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny organisation för
avdelning Barn och familj.
Under sammanträdet informerar Avdelningschef Barn och familj och
förvaltningschef om nuläge gällande kommande förslag till ny organisation för
avdelning barn och familj. Den nya organisationen innebär i stora drag att
avdelningen kommer vara organiserad som en myndighetsenhet, familjerätt, en
stöd- och behandlingsenhet och familjecentrum. Myndighetsenheten kommer att
vara organiserad med en förste socialsekreterare.
Sedan 2016 har avdelningen minskat med 6,0 tjänster och det planeras att en tjänst
vid myndighetsenheten ska flyttas över till familjecentrum.
Två socialsekreterare vid avdelningen ska under hösten arbeta deltid med att ta
fram ett förslag för hur avdelningen kan organisera sig kring tidiga och förbyggande
insatser. Denna utredning ska presenteras under november månad 2020.
Det förs diskussioner kring huruvida stödboendets verksamhet ska fortsätta
utvecklas efter det att de ensamkommande ungdomarna har fasats ut med
anledning av deras ålder. Det finns tankar kring ett slags utslussningsboende för
ungdomar som tidigare har varit placerade i familjehem eller vid HVB. I dagsläget
finns det två ungdomar som inte är ensamkommande inom stödboendets
verksamhet.

Bilagor
NAL AU § 56, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020.
NAL § 51, daterad den 18 juni 2020.
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Dnr 2020-00161 001

Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta
kommun
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att:
1. En fältassistent motsvarande 1,0 tjänst flyttas över från Kultur- och
fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande från och med 1
november 2020.
2. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om en ramöverföring motsvarande
500 000 kr förs över från Kultur- och fritidsnämnden till Nämnden för
arbete och lärande från och med 1 januari 2021.
3. Förvaltningen för arbete och lärande ska upprätta ett avtal med kultur- och
fritidsförvaltningen avseende överföringen av tjänst samt samverkan inom
fältverksamheten.

Sammanfattning
I dagsläget finns två tjänster som fältsekreterare respektive fältassistent vid
Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen.
Det har identifierats ett behov av att utforma fältverksamheten i Alvesta kommun
till att fokusera på tidiga och förebyggande insatser samt uppsökande kontakter
mot målgruppen, unga som riskerar att hamna i social utsatthet.
Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit
fram förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun innebärande
att de två tjänsterna organiseras vid familjeenheten, förvaltningen för arbete och
lärande. I och med en sådan förändring kan arbetet planeras i närmare samarbete
med avdelning Barn och familj och avdelning Vuxen, samt även KAA och
Ungdomskällaren.
Då avdelning barn och familj har ett pågående arbete med att forma organisationen
utifrån Barnens Bästa Gäller! och utifrån utökade förebyggande och tidiga insatser,
blir placeringen av fältverksamheten inom förvaltningen för arbete och lärande en
del av denna nya organisation.
Förslaget är att den nya organisationen av fältverksamheten träder i kraft den 1
november 2020. Från och med 1 januari 2021 kommer budget att vara överförd
från Kultur- och fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande
motsvarande en 1,0 tjänst fältassistent innebärande 470 904 kronor, samt budget
för overheadkostnader såsom It/telefoni och kompetensutveckling vilket motsvarar
en total budget om 500 000 kronor.
För perioden 2010101–201231, görs ingen överföring, då både budget och
kostnader fortsätter utgå från Kultur- och fritidsförvaltningen fram till årsskiftet.
Motsvarande beslut kommer att behandlas av Kultur-och fritidsnämnden
Justerares signaturer
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Yrkanden
Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tilläggsyrkande om att förvaltningen ska upprätta ett avtal med kultur- och
fritidsförvaltningen avseende överföringen av tjänst samt samverkan inom
fältverksamheten.

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

Bilagor
NAL AU § 57, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020.
Skrivelse, Fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad den 25 augusti 2020.

Beslutet skickas till
Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
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2020-09-21

Dnr 2020-00060 002

Uppdatering av delegationsordning, nämnden för arbete och
lärande
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag på
förändringar i delegationsordningen.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot,
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar 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 och i rättsväsendet som påverkar delegationsordningen.
Förvaltningen föreslår att en punkt gällande beslut att ansöka hos CSN om ändring
av betalningsmottagare av studiehjälp (studiebidrag), ska läggas till i nämnden för
arbete och lärandes delegationsordning.
Studerande som inte har fyllt 18 år kan inte själv vara betalningsmottagare av
studiehjälp. Av kap 2 § 33 Studiestödsförordningen (200:655) framgår att
studiehjälp som huvudregel betalas ut till den studerandes vårdnadshavare. Om det
finns särskilda skäl, kan studiehjälp för en omyndig studerande – enligt samma
bestämmelse – betalas ut till socialnämnd eller någon annan för att användas till en
omyndigs utbildning och uppehälle.
Förvaltningens förslag är att lägga till ”Beslut om att ansöka hos CSN om ändring av
betalningsmottagare av studiehjälp” som punkt 11.24 i nämnden för arbete och
lärandes delegationsordning och att ”socialsekreterare” är delegat i beslutet.
Förvaltningen har även tagit fram förslag om att uppdatera delegationsordningen i
enlighet med gällande lagstiftning i Lag (1991:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVU. Sedan den 1 juli 2020 finns ett utreseförbud i LVU.
Utreseförbudet ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå äktenskap eller
äktenskapsliknande förbindelse samt mot könsstympning.
Förvaltningen föreslår att beslut kopplat till utreseförbud enligt bilagd skrivelse
tillförs tredje kapitlet gällande LVU i nämnden för arbete och lärandes
delegationsordning.
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Bilagor
NAL AU § 58, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 augusti 2020.
Skrivelse, Uppdatering delegationsordning, nämnden för arbete och lärande,
daterad den 21 augusti 2020.
Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 6 juni 2020.
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Dnr 2020-00162 000

Information om nuläge vid förvaltningen för arbete och lärande
med anledning av pandemi covid-19/coronavirus
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Under sammanträdet lämnas information om nuläge vid förvaltningen för arbete
och lärande med anledning av covid-19/coronavirus.
Förvaltningen har upprättat rutin med anledning av rådande pandemi. Rutinen tar
bland annat upp hur växelvis hemarbete ska hanteras på förvaltningen för att
minska smittspridning, hur kontakt med klienter och deltagare ska hanteras samt
hur medarbete ska agera när de har symptom.
En risk- och konsekvensbedömning med anledning av pandemin har genomförts.
Förvaltningen har upprättat en redovisning över vilka kostnader som han härledas
till pandemin. Per augusti 2020 uppskattas total kostnad uppgå till 2,6 miljoner
kronor. Den största kostnaden återfinns hos avdelning Ekonomiskt bistånd med
anledning av permitteringar, arbetslöshet, arbetsförmedlingens situation under
pandemin och svårigheten att följa upp insatser. Kostnaden for att erbjuda
ungdomar folkbokförda i kommunen, och studerar vid gymnasiet, lunchkupong via
en app uppgår till cirka 750 000 kronor.

Bilagor
NAL AU § 59, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020.
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§ 74
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Dnr 2020-00153 000

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 2020
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna uppföljningen av
verkställighet av nämnden för arbete och lärandes beslut.

Sammanfattning
Nämnden får en sammanställning över verkställigheten av de beslut som nämnden
fattat. Redovisningen kommer fortsättningsvis att ske två gånger per år. Syftet med
redovisningen är att säkerställa att rutin finns för att de beslut nämnden fattar
verkställs av förvaltningen.
Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden sedan nämnden för arbete
och lärande bildades 1 januari 2019 till och med nämndens sammanträde 18 juni
2020. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där förvaltningen fått
uppdrag eller motsvarande från nämnden eller arbetsutskottet.

Bilagor
NAL AU § 60, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 augusti 2020.
Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 18 juni 2020, daterad den 13
augusti 2020.
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§ 75
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Dnr 2020-00027 020

Arbetsmiljö
Beslut
Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet
samt att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att förvaltningen får ta del av
rapporterade tillbud på Hagaskolan där elever från ungdomsgymnasiet är
inblandade.

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.
Sedan nämndens sammanträde 18 juni 2020 har två tillbud registrerats.

Yrkanden
Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tilläggsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att
förvaltningen får del av rapporterade tillbud på Hagaskolan där elever från
ungdomsgymnasiet är inblandade.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta enligt
arbetsutskottets förslag till beslut och enligt ordförandes tilläggsyrkande.
Ordförande finner via acklamation att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och enligt ordförandes tilläggsyrkande.

Bilagor
NAL AU § 61, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020.
Sjukfrånvarostatistik per juli 2020, daterad den 25 augusti 2020.
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§ 76

2020-09-21

Dnr 2020-00025 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.
1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per juli 2020
2. Avdelningen Barn och familj, per juli 2020
3. Avdelningen Vuxen, per april 2020.
4. Allbo Lärcenter, per april 2020
5. Beslut om föreningsbidrag till Alvesta Motorklubb, daterad den 28 maj
2020.
6. Ordförandebeslut, rättelse i delegationsordning, nämnden för arbete och
lärande, daterad den 9 juni 2020.
7. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande, avdelning Ekonomiskt bistånd, daterad den 16 juni
2020.
8. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande, Arbetsmarknadsavdelningen, daterad den 16 juni 2020
9. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande, avdelning Vuxen, daterad den 16 juni 2020
10. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande, avdelning Allbo Lärcenter, daterad den 16 juni 2020
11. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande, avdelning Barn och familj, daterad den 25 juni 2020
12. Förordnande som tjänsteförrättande förvaltningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande under ordinarie befattningshavares ledighet, daterad
den 2 juli 2020.
13. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för
arbete och lärande, avdelning Barn och familj, daterad den 3 augusti 2020
14. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 6 augusti 2020.
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15. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 8 augusti 2020.
16. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelning vuxen,
förvaltningen för arbete och lärande, daterad den 10 augusti 2020.

Bilagor
NAL AU § 62, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 september2020.
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§ 77
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Dnr 2020-00026 000

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

Sammanfattning
1. Rapport från arkivinspektion utförd av Sydarkivera, daterad den 15 juni
2020.
2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2629-20, daterad den 9 juni
2020.
3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2865-20, daterad den 22 juni
2020.
4. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3869-3871-19, daterad den 30
juni 2020.
5. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 10331-19, daterad den 30 juni
2020.
6. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3300-19, daterad den 30 juni
2020.
7. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3395-19 och 3938-19, daterad
den 30 juni 2020.
8. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 10883-19, daterad den 30 juni
2020.
9. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 1801-19, daterad den 30 juni
2020.
10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2865-20, daterad den 8 juli 2020.
11. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3191-20 daterad den 13 juli 2020.
12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4392-19, daterad den 13 juli 2020.
13. Svar på klagomål inkommet den 31 juli 2020, daterad dem 5 augusti 2020.
14. Förvaltningsrätten i Växjö, Beslut i mål nr. 3759-20, daterad den 17 augusti
2020.

Bilagor
NAL AU § 63, daterad den 2 september 2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2020.
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§ 78

2020-09-21

Dnr 2020-00076 000

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet.
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