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§ 1 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 nio ordinarie ledamöter, fyra 
tjänstgörande ersättare och en ej tjänstgörande ersättare. 
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§ 2 Dnr 687  

 

Val av justerare  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att utse Heléne Andersson (C) att justera 
protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om nämnden för arbete och lärande kan välja Heléne Andersson 
(C) som justerare av protokollet. Protokollet ska justeras digitalt via Ciceron 
Assistent senast måndagen den 28 februari 2022 klockan 09:30. 
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§ 3 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

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

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Information från ordförande 

Ordförande informerar om att Växjö Fria Fordonsgymnasium har fortsatt att 
fakturera för den elev som Alvesta kommun menar är antagen till skolan på 
felaktiga grunder. Kommunen har bestridit samtliga fakturor. Ordförande och 
förvaltningen har en fortsatt dialog med skolan.  

Information från förvaltningschef 

Förvaltningschef informerar om att styrgruppen för Barnens Bästa Gäller! har haft 
projektkonferens under två dagar föregående vecka. Nämnden kommer att få 
ytterligare information om det pågående arbetet med Barnen Bästa Gäller! och 
handlingsplanen.  

Förvaltningschef informerar om att förvaltningen deltagit i Skolverkets årliga 
regionala konferens kring vuxenutbildning den 3 februari 2022. Kommunerna i 
regionen fick redogöra för det regionala samarbetet kring vuxenutbildningar och 
vilka utmaningar kommunerna står inför. Skolverket informerade om vilka insatser 
som planerades framöver, bland annat ska kommunerna få uppdrag om språkstöd 
inom äldreomsorgen, Skolverket ska genomföra en satsning för att stärka det 
svenska språket och ämnesbetyg inom vuxenutbildning ska införas. Skolverket 
informerade även om hur pandemin har påverkat vuxenutbildningen.   

Förvaltningschef informerar om att samverkansmöte gällande arbetslöshet har 
genomförts mellan Alvesta kommun och arbetsförmedlingen. Förvaltningen ska ta 
fram förslag på handlingsplan och aktiviteter vilka ska redovisas vid uppföljande 
möte den 3 mars 2022. 

Förvaltningschef informerar om resultatet av det preliminära söket till gymnasiet. 
Marknadsföringsinsatser har genomförts och studie- och yrkesvägledarna har haft, 
och kommer fortsatt att ha, personlig kontakt med eleverna.  

Information från ledamöter och ersättare 

Ingen information lämnas under sammanträdet. 
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§ 5 Dnr 2022-00013 702 

 

Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna verksamhetsuppföljning av 
alkoholhandläggningen 2021. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun är tillsammans med Lessebo kommun, Tingsryds kommun, 
Uppvidinge kommun och Växjö kommun en gemensam organisation i handläggning 
av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. 
Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan 
av detaljhandel och servering av folköl. 

I verksamhetsuppföljningen beskrivs bland annat arbetet med 
alkoholhandläggningen under 2021 och även planerat arbete under 2022.    

Beslutsunderlag 

NAL AU § 7, daterad den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 januari 2022. 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2021, daterad den 24 januari 2022. 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggarna  
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§ 6 Dnr 2022-00008 042 

 

Årsrapport 2021, nämnden för arbete och lärande  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2021.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har senaste åren genomgått omorganisationer 
som haft olika effekter på verksamheterna. Förvaltningen har nu en stabil 
organisation med en bred kombination av verksamheter som samverkar och 
arbetar gemensamt för att skapa möjligheter för de personer som är i behov av 
insatser i olika former. Att arbetsmarknadsenheten finns inom avdelning Allbo 
Lärcenter, och det nära samarbetet med avdelningen ekonomiskt bistånd, har 
medfört ökade möjligheter att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande med 
fokus på kompetensutveckling efter individernas behov och förutsättningar. 
Samtidigt läggs särskilt fokus på arbete för att vägen till självförsörjning ska vara så 
kort som möjlig. Genom att myndighetsutövningen för både barn och vuxna samt 
att utförarverksamheten/verkställighet ligger inom samma avdelning, avdelning 
Barn och Vuxen, har även det skapat ökade möjligheter och forum för utökad 
arbete och samarbete kring tidig upptäckt och arbete med förebyggande och tidiga 
insatser för målgruppen. Förvaltningen har även varit delaktig i arbetet med 
införandet av kontaktcenter och samverkat med Region Kronoberg för att nå ut till 
socioekonomiskt utsatta områden med information om och vaccinering mot Covid-
19. 

Nämnden för arbete och lärande har under 2021 inte kunna uppnå en budget i 
balans, totalt sett visar nämnden för arbete och lärande en negativ avvikelse 
gentemot budgeterade anslag om cirka -7,9 miljoner kronor. Den mest avgörande 
delen för nämndens budgetavvikelse återfinns under övriga kostnader där utfallet 
uppgick till 178, 8 miljoner kronor, som innebär en avvikelse på cirka -10, 2 miljoner 
kronor. De främsta anledningarna till avvikelsen beror på minskning och 
återbetalning av intäkter och ökade placeringskostnader. Förvaltningen har dock 
arbetat med effektivisering genom omställning och mer fokus på resursoptimering 
vilket genererat en positiv avvikelse under 2021 avseende personalkostnaderna i 
förhållande till budget.   

I redogörelsen över nämndens måluppfyllelse för 2021 går det att se att 
majoriteten av nämndens mål och särskilda uppdrag är uppfyllda. De mål som är 
delvis uppfyllda beror på andra, yttre faktorer, som har bidragit till att nämnden 
inte fullt ut har haft möjligheten att fokusera de målen, de mål och områden finns 
dock som särskilda fokusområden nämnden verksamhetsplan för 2022.  

Det mest framträdande ur ett personalperspektiv är att förvaltningen fortsatt att 
stärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är även ett av nämndens 
prioriterade områden under 2022. Förvaltningen har tagit fram strategier för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö genom 
bland annat återkommande dialog om arbetsmiljö och arbetsbelastning. Positiv 
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utveckling har varit sjukfrånvaron hos personalen har fortsatt att minska under 
2021.   

Protokollsanteckning  

Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få netecknat till protokollet att man ej 
har vidtagit tillräckliga åtgärder och åtgärdsplanen har varit bristfällig och 
undermålig.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 2022. 

Årsrapport 2021, daterad den 11 februari 2022. 

Åtgärdsplan för budget i balans per december 2021, daterad den 11 februari 2022. 

Beslutet skickas till 

Eknomiavdelningen 
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§ 7 Dnr 2022-00009 609 

 

Prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning till 
fristående och kommunala gymnasieskolor 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förslag på prislista för 
interkommunal ersättning och bidragsbelopp för gymnasieskola 2022.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande ska fastställa bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning till fristående och kommunala gymnasieskolor. 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2022. 

Prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning 2022, daterad den 10 
februari 2022. 

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

13(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 8 Dnr 2022-00030 042 

 

Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning 

Beslut 

1. Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa kommunens direktiv för 
planering och uppföljning gällande årsrapport, delårsrapport per augusti samt 
månadsrapport per månaderna mars, april och oktober. 

2. Nämnden för arbete och lärande beslutar att redovisa månadsrapport per maj till 
nämndens presidium och att denna läggs som ett meddelande till nämnden vid 
nästkommande sammanträde.  

3. Nämnden för arbete och lärande beslutar att per februari och november redovisa 
utfall och prognos enligt framtagen modell till nämndens ordförande, för 
kostnadsposterna:  

a) Placeringskostnader, barn (ej arvoderade familjehem) 

b) Placeringskostnader, vuxen - missbruk 

c) Placeringskostnader, vuxen - socialpsykiatri 

d) Utbetalt ekonomiskt bistånd 

e) Köp av utbildning, gymnasiet 

f) Personalkostnader, Allbo lärcenter 

(informationen läggs som ett meddelande till nämnden vid nästkommande 
sammanträde) 

4. Nämnden för arbete och lärande beslutar att redovisa producerade poäng för 
yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, lärling i kombination med SFI och SVA 
yrkesförarutbildningar, köpt vuxenutbildning, SFI, GYVUX och GRUV enligt 
framtagen modell till nämnden i samband med årsrapport, delårsrapport, 
månadsrapporterna per mars, april, och oktober. Uppföljning av producerade 
poäng per maj ska redovisas nämndens presidium i samband med extra 
månadsrapport per maj och läggs som ett meddelande till nämnden vid 
nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens direktiv för planering och uppföljning (KF § 13/2022) består den 
ekonomiska uppföljningen av årsrapport, delårsrapport per augusti samt ekonomisk 
månadsrapport per månaderna mars, april och oktober. Kommunens direktiv för 
planering och uppföljning omfattar grundläggande rapporteringsmodell, principer 
för nämndernas prognos, mallar för uppföljningsprocessen samt rutin för 
nämndernas rapportinlämning. Direktivet innehåller ingen tidplan för planering och 
uppföljning, utan denna beslutas årligen av kommunstyrelsen och detaljerade 
anvisningar för uppföljningsprocessen ges av kommunledningsförvaltningen. 
Nämnderna kan besluta om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och 
verksamhet inom den egna organisationen. 
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Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 17 december 
2021 om nyckeltal att följa 2022 (NAL § 108). 

Förvaltningen har tagit fram förslag innebärande att ekonomisk månadsrapport ska 
genomföras per maj och att utsatta kostnadsposter ska följas upp enligt framtagen 
modell. Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar att följa producerade 
poäng inom vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 

Mall för utökad rapportering av utsatta kostnadsposter 2022, daterad den 11 
februari 2022. 

Mall för redovisning av producerade poäng 2022, daterad den 11 februari 2022. 

Koncernövergripande direktiv för ekonomisk planering och uppföljning, daterad den 
8 februari 2022. 
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§ 9 Dnr 2022-00037 012 

 

Nulägesanalys 2022 inför budgetarbetet 2023, nämnden för 
arbete och lärande  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Nulägesanalysen för nämnden för arbete och lärande är en samlad analys av 
nämndens nuläge. Nulägesanalysen utgör ett objektivt och faktabaserat underlag 
till kommunens planeringsprocess inför framtagande av Mål och budget och för 
nämndens egen verksamhetsplan med internbudget. 

Nämnden för arbete och lärandes nulägesanalys är framtagen efter genomförd 
workshop kring omvärldsbevakning utifrån material från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) Vägval för framtiden där SKR definierat fem övergripande områden 
som globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar 
starkt påverkar både Sverige som övriga världen. SKR:s analys lyfter fram tio trender 
som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och regionala uppdraget. 
Förvaltningens omvärldsbevakning är grundad på SKR:s förslag på trender som kan 
komma att ha stor påverkan i framtiden.  

De frågor som förvaltningen har lyft och diskuterat ihop under en workshop med 
samtliga inom förvaltningen med en ledningsfunktion är grunduppdraget och 
behoven hos de verksamheten är till för, vidare har förvaltningens resultat både 
avseende ekonomi och verksamhet analyserats. Under workshopen har särskild 
fokus lagt på trender och förändrade omvärldsförutsättningar samt vilka 
konsekvenser de kommer att ha på förvaltningens verksamhet likaväl positiva som 
negativa. Den avslutande delen av nulägesanalysen fokuserar på förvaltningens 
största utmaningar samt vilka behov som finns av koncernövergripande samarbete 
för att möta förvaltningens egna och andras utmaningar.  

Nämndens nulägesanalysen är framtagen efter genomförd workshop med 
förvaltningens ledningsgrupp och efter förankring och dialog med nämndens 
presidium. Nämnden för arbete och lärande får nulägesanalysen presenterad vid 
sammanträdet den 23 februari 2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2022. 
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§ 10 Dnr 2022-00039 700 

 

Information om kartläggning av personer mellan 25-55 år som 
uppbär ekonomiskt bistånd 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen har genomfört kartläggning av personer mellan 25-55 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  

Resultatet utifrån kartläggningen kommer att ligga till grund för förvaltningens 
fortsatta arbete med att utarbeta insatser för att snabbare få fler i självförsörjning.  
Fördjupad analys av resultatet av kartläggningen och ytterligare information om 
pågående arbete med att ställa om arbetsmarknadsinsatserna till de nya 
förutsättningarna kommer att redovisas nämnden vid sammanträdet den 20 april 
2022. 

Under sammanträdet får nämnden en redovisning av resultat från kartläggningen.  

Beslutsunderlag 

NAL AU § 5, daterad den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2022. 

Kartläggning av personer mellan 25-55 år som uppbär ekonomiskt bistånd, daterad 
den 15 februari 2022.   
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Öppen 

§ 11 Dnr 2022-00032 700 

 

Information och statistik från avdelning Barn och Vuxen  

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 redovisad från 
avdelning Barn och vuxen. Närvarande ledamöter och ersättare får information om 
bland annat familjeorienterat boendestöd (FOBS), statistik över placeringar och 
placeringskostnader, statistik över antal aktualiseringar, ansökningar och 
anmälningar, arbetet med Kronobarnsmodellen, arbetet att utveckla hemnära stöd 
för ökat vardagsfungerande, pågående anpassningar till nya socialtjänstlagen med 
mera.  

Nämnden får även information om att det har rekryterats en pedagog till 
Familjecentrum och verksamheten nu uppfyller kraven för Familjecentral. Lokal för 
verksamheten saknas dock, arbete med att tillskapa lokal pågår.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2022. 
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Öppen 

§ 12 Dnr 2022-00014 600 

 

Utredning gällande möjligheten att ingå samverkansavtal med 
Växjö kommun gällande auktorisationsmodell för 
vuxenutbildning samt efterfrågan gällande vuxenutbildning 
från elever och näringsliv 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anse uppdragen om att utreda 
möjligheten till att ingå samverkansavtal gällande auktorisationsmodell för 
vuxenutbildning med Växjö kommun samt efterfrågan gällande vuxenutbildning 
från elever och näringsliv som redovisat. 

Sammanfattning 

I samband med att ärendet” Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle ge vid genomförande” behandlades, beslutade nämnden 
för arbete och lärande att ge förvaltningen i uppdrag att utreda huruvida det är 
möjligt för nämnden att ingå samverkansavtal med Växjö kommun gällande deras 
auktorisationsmodell för vuxenutbildning samt utreda hur efterfrågan ser ut 
gällande vuxenutbildning från elever och näringsliv i kommunen.  

Förvaltningen har genomfört utredning utifrån de två uppdragen vilka redovisas i 
bilagt underlag. 

Genomförd utredning visar på att utbudet gällande lärlings- och yrkesutbildningar 
bör ha sin utgångspunkt i elevers önskemål och behov av utbildning samt 
näringslivets behov av kompetensförsörjning. Utbudet bör ha ett regionalt 
perspektiv och flexibelt för att kunna anpassas efter skiftande förfrågan.  

Förvaltningen fortsätter arbetet med att verka för att upprätta samverkansavtal 
med Växjö kommun. Detta eftersom Växjö kommun har ett brett utbildningsutbud 
som ständigt anpassas efter efterfrågan och behov av kompetens.  Utredningen 
visar även på att Alvesta kommuns utbildningar i egen regi kan gagnas av att ingå i 
ett större perspektiv. Nämnden kommer att hållas uppdaterad kring hur arbetet 
med att upprätta samverkansavtal fortskrider.   

Beslutsunderlag 

NAL AU § 6, daterad den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2022. 

Utredning gällande möjligheten att ingå samverkansavtal med Växjö kommun 
gällande auktorisationsmodell för vuxenutbildning efterfrågan gällande 
vuxenutbildning från elever och näringsliv, daterad den 26 januari 2022. 

NAL § 110, daterad den 17 december 2021. 
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Öppen 

§ 13 Dnr 2022-00038 600 

 

Prislista för interkommunal ersättning 2022, vuxenutbildning 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förslag på prislista för 
interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2022 

Sammanfattning 

Förvaltningen har beräknat interkommunala ersättningar för vuxenutbildningar; 
yrkeskurser, lärlingskurser, gymnasiekurser, kombination SFI/lärling, grundläggande 
vuxenutbildning och SFI samt SFI Alfa enligt bilagt. De kommunala ersättningarna 
för vuxenutbildning beräknas enligt samma princip som vid beräkningen av 
bidragsbelopp inom gymnasieskolan.    

Beslutsunderlag 

Prislista för interkommunal ersättning 2022, vuxenutbildning, daterad den 14 
februari 2021. 
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Öppen 

§ 14 Dnr 2022-00015 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Växjö Tingsrätt, protokoll från mål nr. Ä 3291-21, daterad den17 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4515-21, daterad den 22 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4515-21, daterad den 2 december2021. 

Växjö Tingsrätt, slutligt beslut i mål nr Ä 3291-21, daterad den 10 december2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3360-21, daterad den 15 december 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 82-21, daterad den 4 januari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5745-20, daterad den 13 januari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 230-21, daterad den 19 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 8, daterad den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2022 
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Öppen 

§ 15 Dnr 2022-00016 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 2021-11-01 till 2021-12-31 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 10, daterad den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-11-01 till 2021-12-31, 
daterad den 24 januari 2022. 
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Öppen 

§ 16 Dnr 2022-00017 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av 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.  

Sex tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 17 december 2021. 

Beslutsunderlag 

NAL AU § 9, daterad den 2 februari 2022. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022. 

Sjukfrånvarostatistik per december 2021, daterad den 25 januari 2022. 
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Öppen 

§ 17 Dnr 2022-00018 006 

 

Övriga frågor  

Sammanfattning 

 Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet.    

 


