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§ 83 Dnr 685  

 

Närvaro 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa närvaron. 

Sammanfattning 

Efter upprop av nämnden för arbete och lärandes ledamöter och ersättare 
konstateras att nämnden inleder sammanträdet med tio ordinarie ledamöter, tre 
tjänstgörande ersättare och en ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 84 Dnr 687  

Val av justerare  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Veronika Kobak 
(M) som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron 
Assistent senast tisdagen den 29 november kl 12:00. 
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§ 85 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den utskickade dagordningen. 
Ärendelista framgår av sida fyra i detta protokoll. 
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§ 86 Dnr 684  

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Information från ordförande 

Ordförande informerar om att han tillsammans med övriga presidiet och 
förvaltningschef har träffat revisionen för avstämning.  

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att hon tillsammans med nämndens presidium har 
träffat revisionen för avstämning.  

Förvaltningschef informerar om att hon den 14 oktober har deltagit i Kommunalt 
forum.  

Förvaltningschef informerar om att hon tillsammans med ordförande har deltagit i 
forum för mottagande och etablering. Det informerades då om att kommuntalen 
för 2023 var osäkra i och med ny regering. Det har sedan dess kommit information 
om att ingen nyanländ ska anvisas till Alvesta kommun under 2023. 

Förvaltningschef informerar om att förvaltningen initierat utredning avseende 
centralt organiserad fordonspark. Utredning syftar till att kartlägga förvaltningens 
behov av fordon avseende omfattning, frekvens och fordonstyper. 
Utredningsuppdraget omfattar även beräkning på vilka kostnadseffektiviseringar 
som kan förväntas i och med att förvaltningen för arbete och lärande ingår i den 
centralt organiserade fordonsparken.  

Förvaltningschef informerar om att förvaltningen även initierat utredning för att ta 
fram förslag på upplägg för en gemensam mottagning på förvaltningen för arbete 
och lärande. Den gemensamma mottagningen avser nya ärenden till socialtjänstens 
alla verksamheter. Syftet med en gemensam mottagning är att personer som 
vänder sig till förvaltningen ska få rätt stöd och hjälp vid rätt tillfälle, av rätt 
profession.  

Förvaltningschef informerar om att Socialstyrelsen har godkänt ansökan om medel 
inom ramen för ”Bostad Först”. Förstudie för metoden pågår.  

Förvaltningschef informerar om att ESF-projektet ”Kronoberg Cares” har beviljats 
medel från Svenska ESF-rådet. Projektet riktar sig till personer som omfattas av 
massflyktsdirektivet. Det är Växjö kommun som är projektägare och Alvesta 
kommun ska anvisa deltagare till projektet.  

Information från ledamöter och ersättare 

Claudia Crowley Sörensson (M) och Linnea Naess (V) informerar om att de har 
deltagit i presentation av metoden Bostad först inom ramen för den förstudie som 
genomförs vid förvaltningen för arbete och lärande. 
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§ 87 Dnr 2022-00186 000 

 

Sekretessärende  

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och paragrafen protokollförs separat.   
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§ 88 Dnr 2022-00178 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
månadsrapport per oktober 2022. 

Sammanfattning 

Enligt ekonomisk uppföljning per oktober prognostiserar nämnden för arbete och 
lärande en total avvikelse om cirka -9,8 miljoner kronor jämfört med budgeterade 
anslag vid årets slut. 

Utifrån kända förutsättningar förväntas följande avvikelser för respektive avdelning 
vid årets slut.  Stab och övergripande verksamhet beräknas lämna en positiv 
avvikelse om cirka 4,7 miljoner kronor. När det gäller avdelning Barn och Vuxen 
förväntas avvikelsen mot budgeterade anslag vid årets slut att vara -6,3 miljoner 
kronor. För avdelningen Ekonomiskt bistånd förväntas budget överskridas med cirka 
-5,6 miljoner kronor. Avdelning Allbo lärcenter med arbetsmarknadsenheten 
beräknar en negativ avvikelse med ca -2,6 miljoner kronor.  

Nämndens ordförande har den 11 november 2022 godkänt upprättad 
månadsrapport per oktober 2022 innan den skickades in till ekonomiavdelningen 
för sammanställning av den kommunövergripande månadsrapporten. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes modell för rapportering av nyckeltal får 
nämnden nyckeltalen per oktober 2022 redovisade i bilagt underlag. 

I samband med att nämnden behandlade ärendet ”Direktiv för ekonomisk planering 
och uppföljning” vid sammanträdet den 23 februari 2022 beslutade nämnden bland 
annat att följa upp producerade poäng för yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, 
lärling i kombination med SFI och SVA, yrkesförarutbildningar, köpt vuxenutbildning, 
SFI, GYVUX och GRUV enligt framtagen modell i samband med månadsrapporter, 
delårsrapport och årsrapport.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2022 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022, daterad den 11 november 2022.  

Nämnden för arbete och lärandes nyckeltal per oktober 2022, daterad den 16 
november 2022. 

Uppföljning av producerade poäng, antal helårsstuderande, per oktober 2022, 
daterad den 16 november 2022. 

Beslutet skickas till 

Ekonomistödsavdelningen 
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§ 89 Dnr 2022-00090 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans per oktober 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad åtgärdsplan för 
budget i balans per oktober 2022 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, att 
när nämndens ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget 
ska en åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden 
som en stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020) 

Vid sammanträdet den 20 april 2022 beslutade nämnden att ge förvaltningen för 
arbete och lärande i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans (NAL § 22, 
daterad den 20 april 2022 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan omfattas av fem åtgärder för budget 
i balans. Per 30 oktober 2022 har åtgärderna för budget i balans genererat en 
faktisk besparing med motsvarande 4,049 miljoner kronor.  

Protokollsanteckning 

Claudia Crowley Sörensson (M) och Veronika Kobak (M) önskar att få nedtecknat till 
protokollet att åtgärdsplan för budget i balans är otillräcklig.  

Yrkanden 

 Mats Nilsson (C), Eva Hoff (S) Yvonne Martinsson (S) Gunnel Nordahl (S), Lars 
Eriksson (SD), Linnéa Naess (V) och Åke Johansson (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 70, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 november 2022.  

Åtgärdsplan för budget i balans per oktober 2022, daterad den 2 november 2022. 
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§ 90 Dnr 2021-00099 610 

 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid Alvesta 
Gymnasieskola, Alvesta kommun 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta reviderad plan för utbildning 
avseende introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola   

Sammanfattning 

Eftersom introduktionsprogrammen, IM, inte har någon nationellt fastställd 
struktur skall huvudmannen enligt skollagen (2010:800) fastställa en plan för 
utbildning. Detta för att det skall tydliggöras vilken målsättning och viljeinriktning 
huvudmannen har för utbildningarna vid de olika introduktionsprogrammen.   

Planen ska kompletteras med en programplan för respektive inriktning och en 
individuell studieplan för varje elev. Det är rektors ansvar att programplan såväl 
som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderad plan för utbildning. 
Förändringarna avser tillkommande introduktionsprogram vid Alvesta 
gymnasieskola. De tillkommande introduktionsprogrammen är programinriktat val 
mot försäljning- och serviceprogrammet, programinriktat val mot 
fordonsprogrammet och yrkesintroduktion mot försäljning- och service. Underlaget 
omfattar även information om programplaner för introduktionsprogrammen. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 72, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Reviderad plan för utbildning och programplaner – introduktionsprogrammen vid 
Alvesta Gymnasieskola, daterad den 29 september 2022. 
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§ 91 Dnr 2022-00177 615 

 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
Vuxna  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa Utbildningsplan för 
sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna.   

Sammanfattning 

Från och med 1 augusti 2022 ska alla kommuner enligt Skollagen 20 kap 3a §, 4a §, 
33a-b §§ tillhandahålla en sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av 
insatser inom etableringsprogrammet. Utbildningen riktar sig till vuxna elever, 
folkbokförda i kommunen, som saknar grundläggande kunskaper i svenska, har 
mycket kort eller ingen studiebakgrund och som inte bedöms kunna matchas mot 
arbete under tiden i etableringsprogrammet. 

Utbildningen ska ges i strukturerad from och ge deltagarna sådana kunskaper som 
de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. 
Utbildningen ska omfatta en minsta garanterad undervisningstid om 23 timmar i 
veckan och följa en plan som beslutas av hemkommunen. Utbildningsplanen ska 
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 71, daterad den 2 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vuxna, daterad den 26 oktober 
2022. 
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§ 92 Dnr 2022-00060 000 

 

Information och statistik till nämnden för arbete och lärande 
från avdelning Ekonomiskt bistånd och Allbo Lärcenter 2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärande behandlade ärendet om 
nyckeltalsrapportering 2022 (NAL § 108, 17 december 2021) beslutades att 
fördjupad statistik och information från avdelning Barn och vuxen respektive 
avdelningarna Allbo Lärcenter och ekonomiskt bistånd ska presenteras nämnden 
två gånger vardera under 2022.  

Förvaltningen har planerat in fördjupad statistik och information enligt beslutet 
utifrån nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 2022. 

Under sammanträdet får nämnden information och statistik från avdelning 
Ekonomiskt bistånd och avdelning Allbo Lärcenter. 
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§ 93 Dnr 2019-00174 000 

 

Förslag om förlängning av rekommendation till kommunernas 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 
2024 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att förlänga finansieringen av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter under 2024, 
vilket innebär en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare som delas lika mellan 
nämnden för arbete och lärande och omsorgsnämnden.  

Beslutet gäller under förutsättning att omsorgsnämnden fattar motsvarande beslut.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade den 1 oktober 2019 (NAL § 77/2019) att 
anta Sveriges kommuner och landstings rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter, vilket innebar en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare årligen 
under perioden 2020-2023 som delats lika mellan nämnden för arbete och lärande 
och omsorgsnämnden. 

Finansieringen ger viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
områdena uppföljning och nationell samordning. Kommunernas finansiering 
omfattar: 

• Fem kvalitetsregister som kommunerna använder 

• Stöd till nationella brukarundersökningar och systematisk uppföljning 

• Nationell samordning inklusive finansiering av förstudier inom Yrkesresan. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förlängt rekommendationen om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen ser behov av att vara med i denna 
finansiering även under 2024. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 73, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Information från Sveriges Kommuner och Regioner om ställningstagande i samband 
med förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, daterad den 25 oktober 
2022. 

Nämnden för arbete och lärandes beslut NAL § 77/2019, daterad den 1 oktober 
2022    
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Beslutet skickas till 

Omsorgsnämnden 
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§ 94 Dnr 2019-00213 748 

 

Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Alvesta kommun och 
Brottsofferjouren  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren Växjö under perioden 2023-
01-01 till och med 2025-12-31 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämndens uppgift att verka för att 
den som utsatts för brott och att dennes närstående får stöd. Av nämnden för 
arbete och lärandes reglemente framgår att nämnden för arbete och lärande 
ansvarar för uppgiften.  

En första överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap ingicks mellan 
Alvesta kommun och Brottsofferjouren Växjö ingicks år 2017, vilken sedan 
förnyades från och med år 2020 till och med år 2022 (NAL § 98/2019). Det är nu 
återigen dags att förnya överenskommelsen för perioden 2023-01-01 till och med 
2025-12-31 med möjlighet till förlängning. Syftet med överenskommelsen om 
partnerskapet är att tillförsäkra kommunens brottsutsatta invånare ett långsiktigt 
stöd från Brottsofferjouren.  

I överenskommelsen föreslås att kommunen utbetalar 2,67 kronor per invånare till 
Brottsofferjouren Växjö för 2023. För de båda följande åren räknas beloppet upp 
med fem procent, vilket för 2024 innebär 2,8 kronor per invånare och för 2025 2,94 
kronor per invånare.       

Beslutsunderlag 

NAL AU § 74, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Alvesta kommun och 
Brottsofferjouren Växjö, daterad den 25 oktober 2022.r 2022. 

Beslutet skickas till 

Brottsofferjouren  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 95 Dnr 2022-00065 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2022 

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 som nämnden fattat verkställs av 
förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 20 april 2022 till och med nämndens sammanträde den 28 
september 2022. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 75, daterad den 2 november 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per oktober 2022, daterad den 24 
oktober 2022.   

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

19(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr 2022-00179 006 

 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och 
dess utskott 2023 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 
nämnden och dess utskott för år 2023. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10 § 3:e stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente, ska 
nämnden senast under novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande 
års ordinarie sammanträden.  

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) har i samråd med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på sammanträdestider för nämndens första två sammanträden och 
individutskottets första sammanträde år 2023. Förslaget tar hänsyn till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan samt 
ekonomistödsavdelningens övergripande tidplan för planering och uppföljning 
2023.   

Nämnden för arbete och lärande kommer att fatta beslut om fullständig 
sammanträdesplan för 2023 vid första sammanträdet med nämnden under 2023. 

Under sammanträdet får nämnden information om att den lokal som var påtänkt till 
utbildningsdag för ny nämnd den 7 februari 2023 var fullbokad och att nytt datum 
troligen kommer att planeras till den 9 februari 2023. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 76, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott 2023, 
daterad den 25 oktober 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
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2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr 2022-00015 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3777-22, daterad den 19 oktober 2022. 

Kammarrätten i Jönköping, protokoll i mål nr, 3057-22, daterad den 14 oktober 
2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3777-22, daterad den 19 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3590-22, daterad den 10 oktober 2022.  

Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr, 3234-22, daterad den 10 oktober 2022.  

Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr, 2291-22, daterad den 14 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 2586-22, daterad den 6 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 2585-22, daterad den 5 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 3025-22, daterad den 5 oktober 2022.  

Inspektionen för vård och omsorg, protokoll från tillsyn vid stödboendet i Alvesta 
kommun, daterad den 1 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 1406-22, daterad den 26 september 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom  i mål nr, 2128-22, daterad den 13 september 2022.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 77, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2022. 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 98 Dnr 2022-00017 020 

 

Information om arbetsmiljön  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Eftersom god arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och lärande är av stor vikt, 
rapporteras information om arbetsmiljön vid förvaltningen som en stående punkt 
på dagordningen. Nämnden får information om sjukfrånvarostatistik, tillbud och 
olyckor.  

Sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 28 september 2022 har 
elva tillbud och en skada registrerats.  

Förvaltningen arbetar med att sammanställa långsiktig planering för utbildningar 
inom säkerhetsområdet, exempelvis HLR-utbildning, larmutbildning, brandövning 
med mera.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 78, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2022. 

Sjukstatistik per augusti 2022, daterad den 5 oktober 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
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2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 99 Dnr 2022-00016 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30. 

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. 

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 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 79, daterad den 2 november 2022.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2022. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30, 
daterad den 26 oktober 2022. 
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§ 100 Dnr 2022-00018 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet 

 


