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§ 203

Dnr 295812

Närvaro
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
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§ 205

Dnr 296027

Allmänhetens frågestund
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar att inga frågor ställs under
allmänhetens frågestund.
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§ 206

Dnr 2018-00009

Information från nämndens ordförande
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nämndens ordförande informerar om/från:
12/11 – Verksamhetsbesök på Medborgarkontoret
Besök i Stockholm, Lund och Kristianstad
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 153/2018 föreslagit att nämnden för arbete och
välfärd noterar informationen i protokollet.
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§ 207

Dnr 2018-00010

Information från förvaltningschefen
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Elever som läser sfi hos anordnare som lämnar auktorisationen
Prioriteringsordning inom IFO – helhetssyn
Från Workshop om arbetsgivarcenter och sökandecenter 9/11
Från FSS styrelse 13/11
Möte med Diakonicentrum 15/11
Arbete med ungdomsgängen möte polis, skola och socialtjänst
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 154/2018 föreslagit att nämnden för arbete och
välfärd noterar informationen i protokollet.
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§ 208

Dnr 2016-00057

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nämndens ledamöter och ersättare får möjlighet att ställa frågor till
förvaltningen och/eller ordföranden under en särskild punkt på
dagordningen.
På dagens sammanträde ställer Per Hultman (S) frågor om fyrverkerier.
Ordförande och förvaltningschef besvarar frågorna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
11 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2018-11-21

§ 209

Dnr 2018-00011

Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av inkomna skrivelser.
Bakgrund
Inkomna skrivelser
För kännedom
FSG protokoll 2018-10-17
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 155/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att ta del av inkomna skrivelser.
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§ 210

Dnr 2018-00012

Redovisning av delegeringsbeslut
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att
nämnden får tagna av ordförande och vice ordförande i nämnden,
förvaltningschef samtompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering.
Delegeringsbeslut är fattade i följande ärende:
av avdelningschefer/enhetschefer inom arbete och lärande, barn
och familj, avdelningen vuxna, förvaltningskontoret, avdelningen planering
och ekonomi samt administration och utveckling till och med 2018-01-17.
Redovisning av delegeringsbeslut i individärenden sker separat.
Beslutsunderlag
Delegationslista 2018-01-17
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och välfärd
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 156/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att ta del av delegeringsbesluten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2018-11-21

§ 211

Dnr 2016-00055

Budgetuppföljning
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av budgetuppföljningen efter oktober
2018.
Bakgrund
Enhetschef för ekonomienheten Lena Lindblad redogör tillsammans med
avdelningschef för avdelningen Arbete och lärande Ulrika Boström för
budgetuppföljningen efter oktober 2018.
Beslutsunderlag
Powerpoint - Oktoberuppföljning, samt bilaga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2018-11-21

§ 212

Dnr 2018-00158

Internkontroll 2018
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av rapport för genomförd
internkontroll.
Bakgrund
Enligt nämnden för arbete och välfärds interna kontrollplan 2018 ska en
kontroll av risk för bristande efterlevnad av regelverk genomföras avseende
rutiner och riktlinjer för myndighetsutövning enligt SoL, LSS och HSL inom
socialpsykiatrin. Resultatet av genomförd kontroll rapporteras till
förvaltningschef, ledningsgrupp och nämnden för arbete och välfärd.
Resultatet redovisas även i nämndens årsrapport.
Kontrollmoment
Följande kontrollmoment har fastställts av nämnden för arbete och välfärd:
Vilka rutiner/riktlinjer finns för myndighetsutövning enligt SoL, LSS och
HSL?
Följs gällande regelverk?
Behöver rutiner/riktlinjer förändras/uppdateras?
Kontrollen avser avdelning Vuxna och avdelning Barn och familj, närmare
bestämt Utredningsenhet socialpsykiatri respektive LSS-barn på Stöd- och
utredningsenhet Öster (ungdom).
Nämndens väsentlighets- och riskanalys visar att sannolikheten för att risk
inträffar bedöms som sannolik och konsekvenserna bedöms som kännbara.
Metod och genomförande
De metoder som ligger till grund för internkontrollen är en kartläggning av
rutiner och riktlinjer, samtal med chefer, verksamhetsutvecklare och
handläggare samt en granskning av totalt tio ärendehandläggningar (period
180101–180913). Granskningarnas fokus har varit aktualisering av ärende,
utredningstid, dokumentation av beslutsunderlag, dokumentation av beslut
och slutligen kommunicering och/eller underrättelse. Det är av vikt att notera
att utredaren inte närmare har granskat vad som dokumenterats rörande den
enskildes situation och behov, utan snarare om dokumentation finns.
Vägledande i genomförandet har varit Socialstyrelsens (2015) handbok
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsens
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föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5), regeringens
proposition (2016/17:180) En modern och rättssäker förvaltning – ny
förvaltningslag samt tillämpliga lagrum i Socialtjänstlag (2001:435), Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
Förvaltningslag (2017:900).
Resultat – granskning av rutiner och riktlinjer
Under internkontrollen framkom att det i dagsläget saknas fastställda och
uppdaterade rutiner och riktlinjer gällande myndighetsutövning på
Utredningsenhet socialpsykiatri (avd. Vuxna) och inom LSS-barn på Stödoch utredningsenhet Öster (avd. Barn och familj – Ungdom). Av samtalen
framkommer att man inom verksamheterna för närvarande håller på att se
över och uppdatera aktuella rutiner och riktlinjer. Detta är ett arbete som
planeras fortgå under hösten med förhoppningen att bli färdigt runt
årsskiftet.
Med anledning av att arbete pågår har jag som utredare bedömt att det inte är
rimligt att granska de ännu inte fastställda versionerna av rutiner och
riktlinjer gällande följsamhet till gällande regelverk. Det förutsätts att de
personer som ingår i processen att ta fram nya och uppdaterade rutiner och
riktlinjer innehar den kompetens som krävs för att dessa ska vara förenliga
med gällande regelverk.
Resultat - granskning av ärendehandläggningar
Trots att granskningen av rutiner och riktlinjer uteblivit, granskades totalt tio
ärendehandläggningar. Detta för att uppmärksamma verksamheterna på
eventuella brister som skulle kunna åtgärdas i de uppdaterade rutinerna och
riktlinjerna. Sett till de aspekter som ingått i granskningen (se Metod och
genomförande) har följande brister uppmärksammats i ett fåtal av ärendena.
Dessa finns uteslutande på vuxensidan. Att liknande brister inte
uppmärksammats på barnsidan kan ha sin förklaring i att de granskade
ärendena valts ut slumpmässigt, vilket genererade i betydligt färre ärenden
på barnsidan.
Tid: i tre av ärendena har det gått en längre tid (3-6 veckor) från det att
ansökan/begäran inkommit till det att utredningen påbörjats. Dokumentation
om anledning till dröjsmålen saknas, men beror enligt områdeschef och
enhetschef på att det under året har rått brist på handläggare i verksamheten.
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Dokumenterat samtycke: i två av ärendena finns i dokumentationen
otydligheter rörande vilka andra myndigheter den enskilde har samtyckt till
att handläggaren får kontakta, och i vilket syfte sådan kontakt får ske. I
dokumentationen står enbart att andra får kontaktas, vilket bedöms vara för
generellt beskrivet.
Motivering vid avslag: i två ärenden saknas en konkret motivering till
avslag, utan det står enbart att behovet bedöms kunna tillgodoses på annat
sätt. Socialstyrelsen (2014:158) skriver att en sådan formulering inte är
tillräcklig, utan att det även måste framgå vad som avses med ”på annat sätt”
i det enskilda ärendet.
Datum för underrättelse: i två ärenden saknas datum för underrättelse av
avslagsbeslut samt på vilket sätt den enskilde har underrättats (t.ex. muntligt
eller skriftligt). Det datum som finns angivet är detsamma som datumet för
när ansökan inkom, vilket sannolikt inte stämmer. Ett sådant datum är
nödvändigt för att kunna beräkna den enskildes tid för eventuell överklagan.
Mål med insats: målet/målen med de beslutade insatserna är ofta generellt
formulerade, t.ex. att den enskilde genom boendestöd ska få hjälp med sin
livsföring. Socialstyrelsen (2014:419) understryker betydelsen av att
formulera mätbara mål som går att utvärdera. Värt att notera är dock att det i
samband med att den beslutade insatsen verkställs ska upprättas en
genomförandeplan av utföraren (tillsammans med den enskilde) och att olika
mål med insatsen ska framgå av denna. Områdeschefen och enhetschefen
säger att man uppmärksammat detta och att det är något man vill arbeta med.
Under samtal med områdeschefen och enhetschefen för utredningsenheten
för socialpsykiatri (avd. Vuxna) framkommer att man anställt en person på
deltid (25 %) som ska påbörja arbetet med att gå igenom ärenden i syfte att
följa upp insatser som inte blivit uppföljda på lång tid. Dessutom ska hen,
tillsammans med ordinarie handläggare, rätta till brister i handläggningarna
som uppmärksammas under arbetet. Vidare har ordinarie handläggare i
uppgift att under 2019 aktivt arbeta med att gå igenom sina ärenden.
Områdeschef beräknar att de förmodligen är i fas med det här arbetet i slutet
av 2019.
Bedömning
Uppdaterade och fastställda rutiner och riktlinjer saknas i dagsläget inom
båda de granskade verksamheter. Detta är dock ett arbete som pågår och är
långt framskridet, men med ett fåtal frågetecken kvar att lösa innan de kan
fastställas och läggas upp i ledningssystemet. Från att tidigare ha legat under
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omsorgsförvaltningen tillhör socialpsykiatrin sedan januari 2017
förvaltningen för arbete och välfärd, vilket har inneburit en större
organisatorisk omställning. Ett led i detta har varit ett omfattande arbete med
att ta fram uppdaterade rutiner och riktlinjer för myndighetsutövning inom
verksamheterna
I och med de brister som dels uppmärksammats av utredaren under
ärendegranskningarna och som dels påtalats av chefer, handläggare och
verksamhetsutvecklare, bedöms uppdateringsarbetet som viktigt för att säkra
att ärenden handläggs korrekt och enligt gällande regelverk. Exempelvis den
nya förvaltningslagen (2017:900) ställer vissa förändrade krav på
handläggningen. Det är således viktigt att de nya rutinerna och riktlinjerna
tar hänsyn till dessa.
Avslutningsvis konstateras att nämndens väsentlighets- och riskanalys, som
bedömde risken som sannolik och konsekvenserna som kännbara, är fortsatt
aktuell tills det att uppdaterade rutiner och riktlinjer har fastställts och
implementerats i verksamheterna.
Uppföljning
Då fastställda uppdaterade rutiner och riktlinjer saknas anser utredaren att
det är av stor betydelse att uppföljning av internkontrollen sker under första
halvåret av 2019, förslagsvis i maj-juni. Detta för att säkerställa att rutinerna
och riktlinjerna har fastställts och implementerats i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 157/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att ta del av rapport för genomförd internkontroll.
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§ 213

Dnr 2018-00221

Sammanträdesplan 2019
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd godkänner upprättat förslag till
sammanträdesplan 2019.
Bakgrund
Förslag till sammanträdesplan 2019 har upprättats för nämnden för arbete
och välfärd samt dess arbetsutskott och individutskott. Förslaget har stämts
av med kommunstyrelsen för att inte krocka med andra sammanträden eller
konferenser.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan 2019 - Uppdaterad
Tjänsteskrivelse 2018-11-19, förvaltningssekreterare
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningssekreterare
För kännedom
Arbete och välfärd
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-19
Förslag till sammanträdesplan
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§ 214

Dnr 2018-00220

Beslut om yttrande avseende inkommen remiss
angående uppdrag rörande förutsättningar för
samverkansteam för stöd vid vårdnadstvister
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd överlämnar den översyn som genomförts
gällande arbetet med målgruppen till arbetsgruppen för ett regionalt
införande av Skottlandsmodellen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att söka samarbete med
Stiftelsen Allmänna Barnahuset och pröva förutsättningarna för att införa
samverkansteam till stöd för barnets bästa vid vårdnadstvister.
Kommunchefen fördelade vidare uppdraget till förvaltningschefen för arbete
och välfärd.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbetsgruppen för ett regionalt införande av Skottlandsmodellen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 158/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att överlämna den översyn som genomförts gällande arbetet med målgruppen
till arbetsgruppen för ett regionalt införande av Skottlandsmodellen.
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§ 215

Dnr 2018-00102

Information om Skolinspektionen granskning avseende
teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå.
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningen att:
1. Ta fram rutiner för aktiv och opartisk studie- och yrkesvägledning.
2. Säkerställa en (1) individuell studieplan för varje studerande.
3. Återrapportera åtgärder till nämnden senast i februari.
Bakgrund
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800)
genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och
individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar
teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och
undervisning.
Förvaltningen har i september 2018 påbörjat en utredning avseende de
synpunkter som framförs av Skolinspektionen om utbildningsutbudet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningschef
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 159/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att uppdra åt förvaltningen:
1. Att ta fram rutiner för aktiv och opartisk studie- och yrkesvägledning.
2. Att säkerställa en (1) individuell studieplan för varje studerande.
3. Att återrapportera åtgärder till nämnden senast i februari.
Förvaltningschefen har i tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018 lämnat förslag
till hantering av ärendet.
Beslut från Skolinspektionen efter tematisk kvalitetsgranskning av
flexibilitet och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå i Växjö kommun.
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§ 216

Dnr 2018-00177

Beslut om yttrande avseende inkommen Remiss Utbildningsdepartementets remiss av
Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (2018:71) KS 201800478
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd antar yttrandet som sitt eget och
översänder yttrandet till kommunstyrelsen med följande tillägg:
Vuxenutbildningen behöver mer genomgripande förändringar för att möta
samhällsutmaningarna om kompetensförsörjning, integration och välfärdens
finansiering. En sådan förändring är att införa ett
nationellt regelverk om resultatbaserad peng (SOU 2008:17 kan ligga till
grund), en annan är att införa ett nationellt frivux-system, där anordnarna
själva blir huvudmän för vuxenutbildning, liksom i ungdomsgymnasiet. Det
förutsätter ett tydligt och mer aktivt tillsynsansvar från Skolinspektionen.
2. Nämnden för arbete och välfärd förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Utbildningsdepartementet har i remiss berett Växjö kommun tillfälle att
lämna synpunkter på Komvuxutredningens slutbetänkande En andra och en
annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71). Remissvaret ska ha
inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 12 december 2018.
Kommunstyrelsen har skickat remissen till nämnden för arbete och välfärd
för yttrande senast den 16 november 2018.
Sammanfattning
Växjö kommun instämmer med majoriteten av de förslag som läggs fram av
utredningen i slutbetänkandet. Däremot ställer sig Växjö inte bakom
förslaget om krav på samverkansavtal vid samverkan kring regional
yrkesinriktad vuxenutbildning. Det bör vara upp till kommunerna att avgöra
vilka samverkansformer som fungerar för dem.
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I övrigt lyfts i det följande yttrandet Växjö kommuns kommentarer rörande
ett urval av förslagen där kommunen önskar tillfoga förslagen ytterligare
synpunkter och lyfta ett antal av förslagen som särskilt positiva.
Yttrande
Utifrån slutbetänkandets disposition har Växjö kommun nedanstående
synpunkter. I övrigt instämmer Växjö kommun helt i de förslag som lagts
fram av utredningen och har inga ytterligare synpunkter på dessa.
Kapitel 1 Författningsförslag
Kapitel 4 Utredningens övergripande förslag och bedömningar
Växjö kommun instämmer i förslaget att det i målformuleringen i skollagens
20 kap. 2 § framgår att även den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet, och
en grund för fortsatt utbildning. Det är av stor betydelse att den avgörande
kopplingen till arbetsmarknaden nu tydliggörs och därmed tillfogas
vuxenutbildningens övriga uppdrag i det livslånga lärandet. Växjö kommun
arbetar redan på så vis att vuxenutbildning och arbetsmarknad ligger inom
samma område i den kommunala organisationen.
Vidare ställer sig Växjö kommun bakom utredningens bedömning att vuxna
med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som avser studera inom
särskild utbildning på gymnasial nivå för att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden bör säkerställas ekonomiska förutsättningar för detta. I
nuläget uppfattar Växjö kommun att gruppen riskerar att missgynnas
ekonomiskt eftersom de riskerar att förlora olika former av ersättningssystem
i samband med studier. Samtidigt vill Växjö kommun lyfta vikten av att det
efter avslutade studier måste finnas en beredskap hos arbetsgivare i form av
faktiska arbetstillfällen för målgruppen. Ett led i detta kan vara att
utbildningsanordnare samverkar med arbetsgivare för att erbjuda
praktikplatser under utbildningen. På så vis skapas en möjlig väg in till
arbetsmarknaden.
Växjö kommun välkomnar utredningens bedömning om behov av stärkt
specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen. Vi upplever att allt
fler som studerar vid den kommunala vuxenutbildningen har ”mindre med
sig” och är mer studieovana, oavsett om det handlar om nyligen invandrade
eller svenskfödda elever. Ett stärkt specialpedagogiskt stöd behövs även för
att möta ökningen av elever med olika former av diagnoser och läs- och
skrivsvårigheter. I det sammanhanget vill Växjö kommun lyfta att det vore
rimligt att överväga särskilda statsbidrag för att tillsätta stärkt
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specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen. Detta för att
kommuner runt om i landet ska klara av utmaningen rent ekonomiskt. Vidare
vill Växjö kommun även betona att det finns fler kompetenser inom
elevhälsan än den specialpedagogiska; medicinsk, psykologisk och
psykosocial kompetens. För att på ett tillfredsställande sätt kunna möta alla
elever inom vuxenutbildningen krävs ett stärkt stöd även gällande dessa
kompetenser.
Kapitel 5 Alternativa urvalsregler för gymnasial komvux
Växjö kommun välkomnar den föreslagna ändringen av prioriteringsprincipen, som innebär att hänsyn ska tas till den sökandes behov av
utbildning. Vi har länge ansett att en sådan prioritering är den mest lämpliga,
och önskar även i tolkningen av den nya principen lägga till en bedömning
om elevens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Detta eftersom så
kallade ”skolmisslyckanden” varken är bra för individen eller kan sägas
utgöra ett effektivt resursanvändande. Samtidigt vill Växjö kommun
understryka att är viktigt att personer med begränsad utbildningsbakgrund
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet att utbilda sig.
Växjö kommun anser att det är av vikt att det tas fram en tydlig vägledning
för hur principen ska tolkas och användas. Detta för att tydliggöra i vilken
utsträckning hänsyn ska tas till elevernas arbetsmarknadsrelaterade behov,
men också för att tillförsäkra att utbildning som inte omedelbart leder till en
anställning har ett fortsatt värde inom den kommunala vuxenutbildningen.
En sådan vägledning tas rimligen fram av Skolverket i syfte att fungera som
stöd för beslutsfattare i frågan. Växjö kommun vill poängtera att det måste
vara individens, och arbetsmarknadens, behov som ska vara styrande och
inte kommunens förutsättningar. Ett exempel på sådana är de ekonomiska
förutsättningarna, som kan variera över hög- och lågkonjunktur. Vi ser en
risk att personer som står längre ifrån arbetsmarknaden och där mer
omfattande utbildningsinsatser behövs nedprioriteras till förmån för personer
i behov av kortare, och därmed billigare, utbildningsinsatser. Risken kan på
lång sikt innebära att personer med begränsad utbildningsbakgrund går miste
om möjligheten till utbildning, vilket kan leda till utanförskap.
Kapitel 7 En mer flexibel högskoleförberedande examen
Växjö kommun ser positivt på förslaget om en mer flexibel
högskoleförberedande examen med inriktning på studieområden med
områdesspecifika kurser, istället för programspecifika kurser. Grunden bör
vara att det ska vara så enkelt som möjligt att utifrån de kurser som erbjuds
kunna bygga en högskoleförberedande examen. Samtidigt anser vi att det för
vår del sannolikt inte blir några större praktiska förändringar, mer än rörande
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gymnasie-/komvuxarbetet, eftersom vuxenutbildningen i dagsläget är
kursbaserad och inte programbaserad.
Kapitel 8 Betygsrätt och entreprenad
Växjö kommun har redan genomfört att betygsrätt ska vara ett villkor för att
överlämna uppgifter inom komvux på entreprenad, och är således positiva
till att det skrivs in i regelverket. Vi vill dock poängtera att detta ställer krav
på Skolverkets inspektioner av utbildning och att det är av stor betydelse att
även olika former av anordnare utanför kommunal regi granskas.
Kapitel 9 Förändringar när det gäller särvux samt vidare studier för
individer med intellektuell funktionsnedsättning
Växjö kommun instämmer i förslaget att särvux upphör som egen skolform
till förmån för en sammanhållen kommunal vuxenutbildning. Vi vill dock
lyfta vår uppfattning om att det antagligen skulle röra sig om få elever inom
nuvarande särvux som skulle klara av att tillgodogöra sig en utbildning inom
den reguljära vuxenutbildningen, sett till kursernas innehåll och studietakt.
Detta påkallar behovet av individuella bedömningar för att minska risken för
så kallade ”skolmisslyckanden” där eleverna inte klarar av att fullfölja en
påbörjad utbildning.
Utredningen föreslår att kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning
på grundläggande nivå, och motsvarande inom träningsskolan och på
gymnasial nivå, ska tillgängliggöras för vuxna utan utvecklingsstörning som
i övrigt uppfyller behörighetskraven. Växjö kommun ställer sig bakom det
förslaget. Vi ser att detta exempelvis skulle kunna gynna elever med mer
omfattande neuropsykiatriska diagnoser. Samtidigt är det viktigt att ha i
åtanke att det sannolikt kan upplevas som stigmatiserande för en elev med en
neuropsykiatrisk diagnos om hen placeras i en klass där övriga elever har en
utvecklingsstörning. Så långt det är möjligt bör eleven istället kunna ges
extra stöd av specialpedagogisk kompetens inom ramen för den reguljära
vuxenutbildningen, inte minst eftersom det påverkar elevens möjligheter att
studera vidare inom högskola/universitet.
Växjö kommun vill även lyfta risken för så kallade ”inlåsningseffekter”, det
vill säga att elever med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser känner sig
tvingade att studera inom den särskilda utbildningen till följd av att det
saknas adekvat specialpedagogisk kompetens inom den reguljära
vuxenutbildningen.
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Kapitel 10 Kompetensutveckling
Växjö kommun vill särskilt lyfta att vi ser positivt på förslaget om riktade
forskningsmedel för forskning om vuxnas lärande. Växjö kommun delar
även utredningens bedömning om att ett eller flera lärosäten borde ta fram en
lärarutbildning med profilering mot vuxenutbildning. I och med det ökade
behovet av vuxenutbildning för att matcha arbetsmarknadens behov och krav
är det väsentligt att den vuxenutbildning som bedrivs är evidensbaserad och
genomförs på bästa möjliga sätt för att tillgodose alla elevers behov.
Kapitel 11 Samverkan kring regionalt yrkesvux
Växjö kommun ställer sig inte bakom förslaget om krav på samverkansavtal
för statsbidrag gällande regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Vi är
generellt positiva till att upprätta samverkansavtal vid sådan samverkan, men
menar att det måste vara upp till kommunerna att avgöra vilka former för
samverkan som fungerar för dem. Samtidigt vill vi understryka att
samverkansavtal kan vara betydelsefullt för att exempelvis förtydliga roller
och tillförsäkra att arbetet löper som planerat även om specifik personal byts
ut. Växjö kommun vill även lyfta betydelsen av att kunna sluta
samverkansavtal utanför den egna regionen. En kommun som tillhör en viss
region kan ligga geografisk närmre en annan region, varför samverkan
utanför den egna regionen blir mer praktiskt genomförbar.
Växjö kommun uppfattar att det i grunden handlar om att elever inte ska vara
bundna till kommungränsen i valet av utbildning. En del i samverkansavtalet
bör således tillförsäkra elevens rätt att faktiskt välja yrkesutbildning efter
eget intresse. Vår uppfattning är att mindre kommuner ofta inte klarar av att
erbjuda ett lika brett utbildningsutbud jämfört med större kommuner. Istället
väljer de mindre kommunerna att erbjuda ett fåtal utbildningar. I strävan att
fylla de egna utbildningsplatserna finns en risk att kommuner nekar elever
att välja en yrkesutbildning utanför kommungränsen. Vår uppfattning är
dessutom att det i mindre kommuner finns en risk för att de få utbildningar
som erbjuds utgörs av en eller ett par traditionellt ”kvinnliga” respektive
”manliga” utbildningar. För att elever ska kunna välja en yrkesutbildning de
faktiskt har intresse för, oavsett vilken kommun de befinner sig i och oavsett
könstillhörighet, anser vi att samverkansavtalen bör främja elevernas
möjlighet att välja en yrkesutbildning utanför den egna kommungränsen.
Kapitel 12 Riksrekryterande yrkesutbildningar inom komvux och särvux
Växjö kommun vill särskilt lyfta att vi ser positivt på förslaget om att se över
förutsättningarna för att införa riksrekryterande yrkesutbildningar inom
komvux och särvux. Vi ser det som problematiskt när varje kommun eller
region förväntas anordna dessa specifika utbildningar, eftersom det ofta
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saknas både ekonomiska förutsättningar och tillräckligt stora elevunderlag
för att utbildningen ska vara praktiskt gångbar. Det är dock viktigt att detta
samordnas och att det görs bedömningar utifrån behov av utbildningarna ur
ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta för att minimera risken att vissa
utbildningar totalt sett har för många utbildningsplatser medan andra har för
få, sett till arbetsmarknadens behov.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 160/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att anta yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till kommunstyrelsen
med följande tillägg:
Vuxenutbildningen behöver mer genomgripande förändringar för att möta
samhällsutmaningarna om kompetensförsörjning, integration och välfärdens
finansiering. En sådan förändring är att införa ett
nationellt regelverk om resultatbaserad peng (SOU 2008:17 kan ligga till
grund), en annan är att införa ett nationellt frivux-system, där anordnarna
själva blir huvudmän för vuxenutbildning, liksom i ungdomsgymnasiet. Det
förutsätter ett tydligt och mer aktivt tillsynsansvar från Skolinspektionen.
Förvaltningschefens förslag till yttrande 2018-10-31.
Remiss - Utbildningsdepartementets remiss av Komvuxutredningens
slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (2018:71)
KS 2018-00478.
Yrkanden
Martin Edberg (S) yrkar bifall till det förslag till beslut som presenteras i
yttrande 2018-10-31 utan tillägg beslutat i arbetsutskottet 2018-11-07 §160.
Ordföranden yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Oliver Rosengren (M) ställer yrkandena mot varandra och finner
att nämnden för Arbete och välfärd beslutar enligt ordförandes yrkande.
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Omröstning begärs.

Nämnden för arbete och välfärd godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på ordförande Oliver Rosengrens (M) yrkande.
Nej för att rösta på Martin Edbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt Oliver Rosengrens (M)
yrkande med 10 röster mot 4 röster för Martins Edbergs (S) yrkande.
Ledamöter
Oliver Rosengren (M) ordförande
Martin Edberg (S) 1:e vice ordförande
Patric Mrad (KD) 2:e vice ordförande
Iréne Bladh (M)
Tor Lejdfors (M)
Berthold Fück (M)
Lars-Erik Larsson (C)
Annika Stacke (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Alf Skogmalm (S)
Per Hultman (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Göran Kannerby (KD)
Pernilla Wikelund (SD)
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§ 217

Dnr 2018-00183

Beslut om vård- och omsorgsavgifter för år 2019
avseende socialpsykiatrin.
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
4. Nämnden för arbete och välfärd förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd
avseende den verksamhet som överflyttades från omsorgsförvaltningen 1
januari 2017. (KF §340,2016-12-20)
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1
januari 2019 framgår av bilaga 2.
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En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019” ännu inte är fastställda. Beloppen
meddelas under december och då kommer 2018 års belopp att ersättas med
de som kommer att gälla 2019. Dessa delar är markerade med kursiv text i
tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 161/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
följande:
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
Tjänsteskrivelse, Förvaltningschefen, 2018-09-24
Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 2019
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Arbete och välfärd
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Yrkanden
Martin Edberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
jämförelse med andra kommuner gällande beloppens storlek.
Ordföranden yrkar att beslut fattas på dagens sammanträde.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för
arbete och välfärd beslutar enligt ordförandes yrkande.
Reservation
Martin Edberg (S) reserverar sig enligt följande:
Då nämnden saknar en uppfattning över hur omsorgsavgifterna i Växjö
kommun står sig i jämförelse med andra likvärdiga kommuner, så gör den
socialdemokratiska gruppen bedömningen att nämndens ledamöter inte kan
göra en korrekt uppskattning huruvida avgifterna är skäliga eller ej.
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§ 218

Dnr 2016-00157

Beslut om förändring i delegeringsförteckning punkt
11.2, adoptionsärende
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att göra ändring i nuvarande
delegeringsförteckning punkt 11.2, adoptionsärende.
Bakgrund
Riksdagen har 2018-06-13 fattat beslut om ändring i Föräldrabalken (FB)
vad gäller förfarande och domstolars underlag vid beslut i adoptionsärenden,
som i korthet innebär att man likställer förfarandet med vårdnads-, boendeoch umgängesärenden.
Socialnämnden får i uppdrag att utse någon att genomföra en
adoptionsutredning (FB 4 kap. 14 §) och utredaren ska redovisa det som
framkommit till rätten och lämna förslag till beslut (FB 4 kap. 15§).
Socialnämnden ska inte lämna särskilt yttrande.
I likhet med hur utredare utses i vårdnads-, boende- och umgängesärende
(pkt. 10.16 i nuvarande Delegeringsförteckning), föreslås även detta beslut
delegeras till enhetschef vid familjerätten.
Lagändringen trädde i kraft 1 september 2018.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningssekreterare
För kännedom
Arbete och välfärd
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 162/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att göra ändring i nuvarande delegeringsförteckning punkt 11.2,
adoptionsärende beslut 2018-11-07 § 162.
Förslag till ändring i delegeringsförteckningen.
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§ 219

Dnr 2018-00119

Beslut om överenskommelse mellan arbete och välfärd
och utbildningsförvaltningen avseende mobila team fältverksamhet och elevstödjande verksamhet.
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd ställer sig bakom att skapa ett mobilt team i
enlighet med upprättat förslag daterat 2018-04.
Bakgrund
För att alla skolor och att ungdomars fria tid ska vara trygga och säkra har
utbildningsnämnden och nämnden för arbete och välfärd gett förvaltningarna
uppdraget att via samverkan, effektivt använda befintliga resurser, skapa
trygghet, trivsel och säkerhet på kommunens olika arenor samt knyta
samman relevanta insatser för målgruppen. I uppdraget ligger att skapa ett
mobilt team som ska kunna verka på dagar, kvällar och helger. I det mobila
teamet ingår det representanter från fältgruppen, ungdomsgruppen,
öppenvård unga, elevhälsan och elevstödjare/fritidsledare.
Nämnden för arbete och välfärd har informerats om förslaget 2018-06-20.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och välfärd
För kännedom
Utbildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 164/2018 föreslagit Nämnden för arbete och välfärd
att ställa sig bakom att skapa ett mobilt team i enlighet med upprättat förslag
daterat 2018-04.
Arbetsutskottets beslut 2018-06-20 § 127
Tjänsteskrivelse 2018-10-23
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§ 220

Dnr 2018-00225

Beslut om yttrande avseende inkommen remiss
angående ansökan från Globala Kronoberg om
verksamhetsbidrag för 2019
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd överlämnar nedanstående remissyttrande
till Kommunstyrelsen.
2. Nämnden för arbete och välfärd förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Globala Kronoberg har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag för år
2019. Kommunstyrelsen har skickat remissen till nämnden för arbete och
välfärd för yttrande senast den 16 november 2018.
Sammanfattning
Globala Kronoberg är en verksamhet som riktar sig till länets ungdomar och
anordnar internationella aktiviteter som ryms inom ramen för EUprogrammet ERASMUS + vars målsättning är att främja ungas förståelse för
olika kulturer, bidra till kompetensutveckling genom internationell
erfarenhet samt öka rörligheten i Europa.
Globala Kronoberg har ansökt om finansiering från Växjö kommun för att
kunna bedriva ett kontinuerligt arbete med att förbereda ungdomar som
befinner sig i utanförskap genom att anordna olika internationella aktiviteter.
Globala Kronoberg är en viktig aktör i länet och har gedigen erfarenhet av
att arbeta EVS (Europeiska volontärtjänsten) vilket är en resurs för länets
ungdomar, kommunala verksamheter och ideella föreningar.
Därtill har Globala Kronoberg nära samarbete med den nya organisationen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som i dagsläget
håller på att etablera sig i Växjö.
Yttrande
Den rådande goda arbetsmarknaden möjliggör för ungdomarna i länet att
etablera sig på arbetsmarknaden i större utsträckning jämfört med tidigare år.
Detta medför att målgruppen som är i behov av arbetsmarknadsinsatser har
större behov av tidskrävande arbetsmarknadsåtgärder. I målgruppen som
befinner sig utanför arbetsmarknaden är det färre ungdomar som är beredda
att arbeta som volontärer utomlands. Förberedning av målgruppen på
arbetsmarknadsenheterna skulle kräva mycket tid och resurser. I dagsläget
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finns det inte ett genomarbetat arbetssätt i organisationen för att förbereda
målgruppen.
Globala Kronoberg redogör att verksamhetens utfall har minskat under de
två senaste åren vilket beror på att processen som leder fram till att en
ungdom väljer att bli volontär tar tid. Minskningen av antalet personer som
vill arbeta som volontärer utomlands kan bero på att verksamheten har
minskat antalet timmar de kan lägga på rådgivning och information.
Nämnden för arbete och välfärd ser inte ett tillräckligt mervärde utifrån
nämndens ansvar och uppdrag för att finansiera en sådan verksamhet i
dagsläget. Däremot anser nämnden att en verksamhet som Globala
Kronoberg har stor betydelse för målgruppen som är i behov av
internationella erfarenheter och insatser.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i skrivelse föreslagit svar på yttrande.
Remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
35 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2018-11-21

§ 221

Dnr 2018-00222

Redovisning av projektet Barnens bästa
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd godkänner redovisningen.
Bakgrund
Lena Blomqvist, områdeschef på avdelningen Barn och familj, redovisar
projektet Barnens bästa.
Följande reflektioner framkommer i redovisningen:
•
•
•
•

Viktigt att komma in så tidigt som möjligt, små barn kräver mindre
insatser för att förändring och förbättring skall ske.
Utbildningssatsningar för personal som möter barnen dagligen ger
förbättrad situation för alla barn, ex det lågaffektiva bemötandet och
NPF-satsningen.
Förskolan är mycket viktig för hur barn sedan klarar skolgången och
extra viktigt för utsatta barn, säger forskningen.
Skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att barn skall få ett
fungerande vuxenliv.

Beslutsunderlag
PowerPoint presentation av projektet Barnens bästa
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§ 222

Dnr 2017-00022

Redovisning av etableringslånen
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Ärendet var till dagens sammanträde inte färdigt att redovisas och redovisas
därför på arbetsutskottets sammanträde den 5 december och sedan på
nämndens sammanträde den 12 december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
37 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2018-11-21

§ 226

Dnr 296412

Övrigt
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Sista sammanträdet blir på Parketten med julavslutning med mat.
Martin Edberg (S) tackar samtliga ledamöter och ersättare för denna
mandatperiod och för gott samarbete.
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