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Förteckning över Nämnden för individ- och familjeomsorg ärenden den 23 februari 2018 kl. 
08:00 
 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Informations- och diskssionsärenden 

Information från ordföranden 

Information från förvaltningschef 

Information från ledamöter 

5. Information om samverkan avdelningen Barn och familj och avdelningen 
Ensamkommande barn 

6. Information om rutiner för ensamkommande unga vuxna (EKUV) 

7. Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrån-
varon 

8. Yttrande över motion (-) om att anmäla ensamkommande barn som ljuger 
om sin ålder 

9. Årsrapport 2017, nämnden för individ- och familjeomsorg 

10. Kvalitetsberättelse 2017, nämnden för individ- och familjeomsorg 

11. Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter (E-cigaretter) 

12. Val av ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorgs arbetsutskott 

13. Val av representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

14. Information om samverkan avdelningen Ekonomiskt bistånd och Arbets-
marknadsavdelningen 

15. Information om dataskyddsförordningen, GDPR 

16. Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- och familje-
omsorg 

17. Meddelanden 

18. Delegationsbeslut 

19. Övriga frågor 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 1(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §        

Godkännande av dagordningen 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 
kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet lägga till eller ta bort 
ärenden. 

Förslag till beslut/beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta ordförandes 
förslag på dagordning. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 2(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §        

Informations- och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 
b) Information från förvaltningschefen 
c) Information från ledamöter 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §        

Information om samverkan avdelningen barn och familj och 
avdelningen Ensamkommande barn 

Redogörelse 
Förvaltningschef har gett avdelningen Barn och familj och 
avdelningen Ensamkommande barn i uppdrag att genomlysa sin 
samverkan för att kunna utläsa områden där det finns behov av 
närmare samarbete. 

Ytterligare information lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 2 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att notera informationen om samverkan mellan avdelningen Barn och 
familj och avdelningen Ensamkommande barn till protokollet. 
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NIF §       Dnr NIF2017/226:139 

Information om rutiner för ensamkommande unga vuxna 
(EKUV) 

Beslutsunderlag 
1. Rutiner för EKUV, 14 december 2017. 

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg fattaden den 11 december 
2017 beslut om att ungdomar upp till 21 år som får beslut om avslag i 
sitt asylärende kan beviljas bistånd i form av boende enligt 4 kap 2 § 
Socialtjänstlagen, under förutsättning att den unge vuxne överlagar sitt 
beslut om avslag i sitt asylärende till Migrationsdomstolen och går i 
skolan. 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har tagit fram rutiner för 
ensamkommande unga vuxna (EKUV)gällande handläggning, 
beslutsformuleringar med mera 

Beredning 
NIF AU § 3 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att notera informationen om rutiner för ensamkommande unga vuxna, 
EKUV, till protokollet 
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Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Datum 
2017-12-14 

 

 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se 
 
  

 
 
Rutiner 
 
 
Ensamkommande unga vuxna på Alvestas kommunala HVB hem/ stödboende samt ungdomar 
som bor i Alvesta kommun, som från och med 171212 får beslut i sitt asylärende om avslag på 
uppehållstillstånd erbjuds bistånd i form av boende i lägenhet eller på Ekhagen samt busskort vid 
behov för transport till skolan jml SoL § 4:2. 
 
Ensamkommande unga vuxna som bor i annan kommun genom placering av Alvesta kommun 
och som får ett avslagsbeslut i sitt asylärende, erbjuds bistånd i form av boende i Alvesta 
kommun samt vid behov busskort för transport till skola. Om den unge vuxne efter avslagsbeslut 
väljer att bo på annan ort erbjuds inte biståndet. 
 
Ensamkommande som fyller arton år innan beslut fattas i den unge vuxnes asylärende omfattas 
också av erbjudande om bistånd enligt ovan. 
 
Den unge vuxne kommer att erhålla LMA ersättning om 71kr/dag från Migrationsverket. Denna 
ersättning skall användas till mat, kläder och övriga omkostnader som den unge vuxne har. Det 
är viktigt att handläggare informerar migrationsverket om nämnden inte kommer att bevilja 
medel till mat, kläder och övriga omkostnader. Om glapp uppstår beviljas en summa på 71 :-/dag 
i väntan på att LMA börjar löpa. 
 
Erbjudandet gäller från och med att den unge vuxne överklagar beslutet om avslag på asyl till 
och med beslutet vunnit laga kraft i migrationsdomstolen. 
Ansvarig handläggare för den unge vuxne kommer fortsatt handlägga ärendet även efter det att  
hen har ansökt om bistånd. . 
 
 
Den unge vuxne som ansöker om bistånd ingår inte i HVB- eller stödboendeverksamheten för 
ensamkommande.  
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Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  
  

 

 
 
 
Handläggning 
 
 
Handläggare inleder utredning enligt § 11:1 SoL efter ansökan. Behovet av boende är 
tillgodosett genom Migrationsverkets försorg, vilket innebär att det blir avslag enligt § 4:1.  
Nämnden erbjuder följande insatser enligt § 4:2 SoL: 
 

- Boende 
- Tillsyn 
- Stöd gällande skolkontakter. 
- Kuratorskontakt vid behov 

Tillsyns- och stödinsatser kommer att utföras av personal från boendet för ensamkommande. 
God man fortsätter sitt uppdrag under själva överklagningstiden. 

 
 
Nämnden förbehåller sig rätten att efter en omprövning återkalla detta bistånd om den unge 
vuxne inte efterföljer följande: 
 

- Skolgång, innebärande ingen ogiltig frånvaro. 
- Drogfrihet, vid misstanke skall drogtest lämnas 
- Inte begå brott 
- Följa överenskommelse för boendet, se bilaga 
- Överklaga beslutet om avslag i asylärendet 
- Den unge vuxne skall informera handläggare om beslutet i asylfrågan 

skyndsamt. ( Klient ska lämna in mål-nr till handläggaren vid överklagan.  
 

 
Detta beslut kommer att gälla under perioden 171212-181231 
 
 
Vid ansökan om boende tas tillfälligt beslut om bistånd med stöd av SoL § 4:2, högst tre 
månader. När utredningen är klar tas beslut om fortsatt bistånd enligt SoL 4:2. Båda besluten tas 
av avdelningschef på Barn och familj. 
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Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  
  

 

 
 
 
Beslutsformuleringar 
 
 
 

  Nämnden för individ-familjeomsorg Alvesta kommun avslår xxxxx ansökan om bistånd jml.  
SoL 4 kap. 1 § om boende. Migrationsverket har ett tämligen långtgående ansvar att ge ett 
anpassat boende utifrån de asylsökandes särskilda behov. Någon rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 
SoL finns alltså normalt inte för unga, asylsökande vuxna med särskilda behov.  

 
  Nämndens gör dock bedömningen utifrån utredningen att det finns särskilda skäl att bevilja 
  bistånd jml. SoL 4 kap. 2 §  avseende boende för att xxxxx skall kunna fullfölja sina studier.   

 
Nämnden förbehåller sig rätten att efter en omprövning återkalla detta bistånd om den unge inte 
efterföljer följande: 
 

- Skolgång, innebärande ingen ogiltig frånvaro. 
- Drogfrihet, vid misstanke skall drogtest lämnas 
- Inte begå brott 
- Följa överenskommelse för boendet 
- Överklaga beslutet om avslag i asylärendet 

Detta beslut kan överklagas i den del som avser beslut jml. SoL 4 Kap. 1 §.  
 
 

Tillfälligt beslut 
Nämnden för individ-familjeomsorg Alvesta kommun beslutar om att enligt 4 kap 2 §  SoL 
bevilja bistånd i form av boende i avvaktan på att utredning enligt 11 kap 1 SoL avslutas. Detta 
beslut gäller i tre månader från och med beslutsdatum.   

 
Nämnden förbehåller sig rätten att efter en omprövning återkalla detta bistånd om den unge inte 
efterföljer följande: 
 

- Skolgång, innebärande ingen ogiltig frånvaro. 
- Drogfrihet, vid misstanke skall drogtest lämnas 
- Inte begå brott 
- Följa överenskommelse för boendet 
- Överklaga beslutet om avslag i asylärendet 
- Den unge vuxne skall informera handläggare om beslutet i asylfrågan 

skyndsamt 
 

Detta beslut går ej att överklaga.  
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NIF §       Dnr NIF2018/1:026 

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
hantering av sjukfrånvaron 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 21 december 2017 
2. Revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens och 

nämndernas hantering av sjukfrånvaron, 21 december 2017. 
3. Tjänsteskrivelse, 22 januari 2018. 

Redogörelse 
Revisorerna i Alvesta kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 
granskning av kommunens hantering av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 
har i Sveriges kommuner på senare år ökat. År 2016 låg sjukfrånvaron 
på 6,9 procent. I Alvesta kommun lågsjukfrånvaron år 2016 på 6,6 
procent. Den revisionella frågeställningen är följande: Bedriver 
kommunstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt arbete för att 
reducera sjukfrånvaron? 
Revisorerna önskar få ett svar från kommunstyrelsen och berörda 
nämnder senast den 27 april 2018 där styrelsen och nämnderna 
redogör för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som 
görs i den revisionella bedömningen. 

Beredning 
NIF AU § 4 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisorerna. 

Beslutet ska skickas 
Revisorerna  

 

 

  

7. 



I Alvesta
hornmun=Revisorerna

ALvESTA l(JJÎv1MUN
Individ- och familjeomsorg

2017 -12- 2 1

Dnr. '},_¿¡ f:J..ú/0/J. 'OJ,(,,,
Till
Kommunstyrelsen
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Nämnden för samhällsplanering
Utbildn.ingsnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av kommunstyrelsen och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

Vi revisorer i Alvesta kommun har genom vårt sakkunniga biträde genomfört en granskning
av ovanstående.

Vi beslutade vid vårt sammanträde den 13 december 2017 att överlämna rapporten till kom
munstyrelsen, omsorgsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, nämnden för sam
hällsplanering och utbildningsnärnnden. Rapporten lämnas för kännedom till kommunfull
mäktiges presidium.

Vi önskar få ett svar från kommunstyrelsen och berörda nämnder senast den 27 april 2018 där
styrelsen och nämnderna redogör för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som
görs i den revisionella bedömningen.

Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten ska biläggas fullmäktiges
handlingar.

Alvesta den 13 december 2017

Mats Johnsson
Ordförande ~cfJ'{_~

Lennart Axelsson
Vice ordförande
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

1. Sammanfatming
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun att genomföra
granskning av kommunens hantering av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har i Sveriges kom
muner på senare år ökat. År 2016 låg sjukfrånvaron på 6,9 procent. I Alvesta kommun låg
sjukfrånvaron år 2016 på 6,6 procent. Den revisionella frågeställningen är följande:

Bedriver /communstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt arbete för att reducera
sjulcfrånvaron?

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till delar arbetar ändamålsenligt för att
reducera sjukfrånvaron. Detta grundar vi på att det finns övergripande mål, visioner och
styrande dokument för hur kommunen ska reducera sjukfrånvaron. Det finns en förhopp
ning av att nuvarande organisation i större utsträckning kan arbeta mer ändamålsenligt
med att minska sjukfrånvaron. Det har tillförts särskilda resurser för förebyggande insat
ser. Det finns månatlig uppföljning vilket även sätter sjukfrånvaron på agendan, däremot
ser vi behov av att tydliggöra uppföljningen ytterligare.

Vi saknar en strukturerad analys av orsakerna till sjukfrånvaron. Vi anser att genomförda
åtgärder på ett tydligare sätt kan dokumenteras vilket även möjliggör återkoppling av ef
fekterna för att minska sjukfrånvaron. Vi konstaterar att det finns mycket dokumenterat i
form av riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö och rehabilitering. Vi bedömer att det skulle
vara bra om det skapades en helhet av insatserna och att personalavdelningen ges i upp
drag att följa upp att gällande riktlinjer och rutiner efterlevs.

December 2017
Alvesta kommun
PwC
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

2.

2.1.

Inledning
Bakgrund

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner har på senare år ökat. Ökningen
finns inom flera jämförelser, exempelvis avseende ungdoms- och långtidssjukfrånvaro.
Den sammanslagna sjukfrånvaron låg år 2012 på 4,6 procent. Fyra år senare, år 2016, låg
sjukfrånvaron på 6,6 procent.

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys valt att genomföra en granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaron.

2.2. Syfte ochReoisionsfrtura-or
Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt arbete för att reducera
sjukfrånvaron?

2.3. Revisionskriterier
Granskningen kommer bland annat att bedömas gentemot följande revisionskriterier:

• Kommunallagen
• Arbetsmiljöverkets författningssamling
• Arbetsmiljöförordningen
• Arbetsmiljölagen
• Budget 2016
• Aktuella policys, rutiner eller riktlinjer inom området

2.4. Kontrollmål
• Finns ändamålsenliga kommunövergripande mål, planer, policyer, riktlinjer och

strategier för en minskad sjukfrånvaro?
• Är kommunens organisation ändamålsenligt organiserad för att minska sjukfrån

varon?
• Vilket stöd får chefer samt medarbetare för att minska sjukfrånvaron?
• På vilket sätt sker förebyggande arbete för att motverka att sjukfrånvaro uppstår?

Exempelvis genom att motverka buller, dålig belysning samt hög fysisk belastning.
• Vilka analyser gör kommunstyrelsen av kommunens sjukfrånvaro?
• Vilka åtgärder har genomförts/ska genomföras och hur försäkrar sig ansvarig

nämnd att dessa är ändamålsenliga?
• Vilka effekter har noterats och hur dokumenteras samt återrapporteras detta?

2.5. Avgränsning
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och nämnderna.

2.6. Metod
Granskningen genomförs med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer sker
med kommunstyrelsens presidium, nämndernas ordförande samt kommunchef, förvalt
ningschefer, personalchef och personalkonsulter.

December 2017
Alvesta kommun
PwC
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

Rapporten är sakgranskad ordförande av nämnden för individ- och familjeomsorgen, for
valtningschef Barn- och utbildning samt personalavdelningen med personalchef.

December 2017
Alvesta kommun
PwC
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

3.
3.1.

Allmänt
Statistik

Nedan presenteras ett antal tabeller innehållande offentlig statistik av sjukfrånvaron inom
olika kategorier. Jämförelser görs mellan Alvesta kommun i förhållande till Sveriges kom
muner (nedan kallat Riket) och Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommungrupp
sindelning för år 2017 Pendlingskommun nära större stad.

Tabell 1.1

Jämfórelsetal sjukfrånvaro, (%)1

Källa: SKL

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Riket 3,4 3,6 3,8 4,1 4,5 4,9 5,4
<30 Alvesta kommun 2,9 4,0 3,1 3,1 3,5 4,6 4,4
år Pendlingskommun

nära störr~ stad 3,1 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5,3
Riket 4,7 4,7 5,0 5,5 5,9 6,5 6,6

30-49 Alvesta kommun 4,1 3,9 4,2 5,3 5,0 5,7 6,6
år Pendlingskommun

nära större stad 4,5 4,6 4,9 5,4 5,7 6,4 6,6
Riket 5,6 5,6 5,9 6,5 6,8 7,6 7,7

49< Alvesta kommun 6,o 5,2 5,5 5,6 5,7 6,8 7,4
År Pendlingskommun

nära större stad 5,6 5,4 5,7 6,3 6,7 7,3 7,6
Riket 44,9 42,6 42,4 44,2 46,1 48,1 47,5

Mer än 59 Alvesta kommun 36,7 29,7 32,8 35,3 38,6 38,0 41,5
dagar Pendlingskommun

nära större stad 44,3 41,9 41,7 43,1 45,1 47,9 47,5
Riket 5,0 5,0 5,3 5,8 6,2 6,8 6,9

Total Alvesta kommun 4,8 4,5 4,6 5,1 5,1 6,o 6,6
Sjukfrånvaro Pendlingskommun

nära större stad 4,9 4,8 5,1 5,6 6,o 6,6 6,8

Kommentar 1.1
I jämförelsen med Riket och Pendlingskommun nära större stad framgår att Alvesta
kommun har en likvärdig procentuell ökning gällande den totala sjukfrånvaron. Särskilt
utmärkande för Alvesta kommun är ökningen inom kategorierna 49< år samtMer än 59
dagar.

1 Nyckeltalen i tabell 1 1 redovisas som andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden och ackumulerad under året. Lång
tidssjukfrånvaron (mer än 59 dagar) redovisas som andel av total sjukfrånvaro.
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Tabell 1.2
Jämförelse total sjukfrånvaro fôrdeletpå kön,
(%)

Källa: SKL

2013 2014 2015 2016

2017-

08

Riket 6,3 6,7 7,5 7,6

Kvinnor Alvesta kommun 5,5 5,5 6,5 7,1 7,2
Pendlingskommun nära
större stad 6,o 6,5 7,1 7,5
Riket ' 3,7 3,8 4,1 4,2

Män Alvesta kommun 3,6 3,7 3,8 4,3 4,6
Pendlingskommun nära
större stad 3,7 3,8 4,2 4,1

Kommentar 1.2
Enligt den offentliga statistiken som redovisas av SKL är den könsuppdelade sjukfrånva
ron i Alvesta kommun högre bland kvinnor än bland män.

Tabell 1.3 Okninq í
Antal tillsvidareanställda i kommunen 2013 2014 2015 2016 procent
Individ och familj 79 87 111 131 66%
Kommunledning 51 49 52 53 4%
Omsorg 654 664 684 704 8%
Samhällsplanering 50 52 52 53 6%
Utbildning 692 681 714 712 3%
Totalt antal anställda 1526 1533 1613 1653 8%
Källa: Arsredovisnin 2016 och 2015g

Kommentar 1.3
Av kommunens årsredovisning framgår att antalet medarbetare i kommunen har ökat
med drygt 127 tillsvidareanställda mellan åren 2013 till 2016. Det är framförallt inom in
divid och familj som haft den största ökningen av antalet tillsvidare anställda. Detta är
kopplat till arbetet med nyanlända.

Okninq i
procent

Tabell 1.4 ·., 2013-

Antal sjukdaqarper anställd 2012 2013 2014 2015 2016 2017-08 2016

Individ och familj 12,0 20,8 23,0 25,7 114 %
Kommunledning 11,3 12,5 12,8 11,5 2%
Omsorg 22,5 23,7 29,0 31,0 38%
Samhällsplanering 7,1 9,2 13,8 11,8 66%
Utbildning 14,0 13,1 14,6 18,0 28%
Totalt hela kommunen 15,6 17,5 17,8 20,8 23,4 23,74 34%
Källa: Årsredovisnin 201 och 2016 och Delårsra ort 201g 5 pp 7
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

Tabell 1.5

Aröetad tid ochfrånvar.o, sjukledighet I

som del av totalfrånvaro, (%) 2013 2014 2015 2016

Sjukledighet 22 22 25 28
Semester 38 38 35 36
Övrig ledighet 40 ' 40 40 36
Sainladfrånvaro iförhållande till
Total tid (Frånvaro+arbetstid) 21 21 22 22

Källa: Årsredovísnin 2016 och 2015g
·I,

Kommentar 1-4 och 1.5
I årsredovisningar framgår att antalet sjukdagar per anställd har ökat från 15,6 dagar till
23,4 mellan åren 2012 till 2016. I fördelningen mellan arbetad tid och frånvaro framgår
att sjukledigheten har ökat, medan övrig ledighet har minskat.,,

;

i
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

4.

4.1.1.

Iakttagelser och bedömningar
Finns ändamålsenliga kommunövergripande
mål, planer, policyer, riktlinjer och strategier
för en minskad sjukfrånvaro?
Iakttagelser

Fullmäktige har beslutat om ett kommunövergripande personalpolitiskt mål, attraktiv ar
betsgivare. Målsättningen finns i beslutad budget och tydliggörs genom följande fokus-
områden: ~

• Delaktighet,
• Kompetensutveckling,
• Positiv personal och
• Allas lika värde.

Av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner framgår inriktningsmålet om
att den totala sjukfrånvaron bland kommunanställda ska högst uppgå till 5,8 procent. I
delårsrapport 2017 bedömer styrelsen inriktningsmålet som ej uppfyllt med anledning av
utfallet per 31 juli på 6,7 procent. I delårsrapporten betonar styrelsen att utvecklingen
följs med noggrannhet.

Personalavdelningen fog under år 2008 fram rutinsamlingen arbetsmiljörutiner som gäl
ler för kommunens chefer och medarbetare. Rutinsamlingen revideras år 2010. Av sam
lingen framgår kommunens hälsovision:

Anställda iAlvesta kommun ska gesförutsättningar till en god hälsa.

Av samlingen framgår rutinbesk.rivningar, riktlinjer samt arbetsmiljöpolicy. Exempelvis
framgår följande av arbetsmiljöpolicyn och rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbe
tet:

. Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten där
beaktning tas i samtliga beslut. Målsättningen om attraktiv arbetsgivare innebär att
"medarbetare arbetar i en god och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av ar
betsglädje, delaktighet och säkerhet".

Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen ska i sitt arbetsgivaran
svar motverka ohälsa och olycksfall på arbetsplatserna. Det ska göras undersökningar och
uppföljningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ska finnas metoder för att
bedöma och åtgärda risker.

Personalavdelningen tog under år 2015 fram en, från samlingen separerad, rutin för den
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En kommungemensam upp
följning ska ske en gång per år och ska redovisa på vilket sätt som arbetsmiljöarbetet sker
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i enlighet med policy, föreskrifter och lagstiftning samt utgöra personalavsnittet i kommu
nens delårsrapport och årsredovisning. En uppföljning för år 2016 genomfördes och pre
senterades för den centrala skyddskommittén i mars 2017.

Personalavdelningen har även sedan hösten år 2016 en rehabiliteringsplan för en minskad
sjukfrånvaro. Planens syfte är att stärka arbetet mot en minskad sjukfrånvaro. Av planen
framgår följande rutin vid upprepad sjukfrånvaro:

·t

Sjuk.frånvaro vidfem tillfällen ellerfler under de senaste 12 måna-
derna.
En rehabiliteringsutredning ska påbörjas med ett rehabiliteringssamtal mel-

Upprepad
lan medarbetaren och ansvarig chef Påminnelse skickas till chefen via verk-
samhetssystemetAdato. Chefenfattar beslut om medarbetaren behöver

korttids- skickas tillföretagshälsovården, Previa,för hälsosamtal.
sjukfrånvaro Sjuk.frånvaro vid åtta tillfällen ellerfler under de senaste 1-f! måna-

I derma,
Medarbetaren ska skickas tillfóretagshälsovårdenfór hälsosamtal. bet kan
även bli, om oklarheterfinns, aktuellt att begära in läkarintyg.
Sjuk.frånvaro i 15 dagar.
En rehabiliteringsutredning ska påbörjas med rehabiliteringssamtal. Adato
skickar ut en påminnelse samt inkluderar en mallför rehabutredning.
Sjuk.frånvaro i 60 dagar.

Långtids Personalavdelningen skall kopplas in i ärendet. Undersökning sker av sanno-

sjukfrånvaro likheten att medarbetaren kan komma tillbaka till ordinarie arbete.
Sjuk.frånvaro i 120 dagar.
Chefen ska innan 120 dagars sjukfrånvaro ta kontakt medförsäkringskq.ssan
för samtal eller bokning av avstämningsmöte. Kontroll och utredning sker av
statusen i rehabiliteringsprocessen samt riskenför att medarbetarenfår in-

Idragen sjukpenning efter 180 dagar.
Uppföljning av rehabiliteringsarbetet.
Sker årligen under april/maj och oktober/november. Respektive chefkommer

Uppföljning tillsammans medpersonalkonsult gå igenom enhetens rehabiliteringsarbete.
iAdato För att utveckla rehabiliteringsarbetet kommer några ärenden att gås iqe-

nom mer ingående. Vid behov kan personalkonsulten erbjuda vägledande
stöd.

De intervjuade anser att det finns en tydlig och beslutad politiska vilja som uttrycker sig i
vision och mål. De beskriver även att det finns en politisk vilja för att minska antalet med
arbetare per chef, vilket uppges vara något som förvaltningarna arbetar med. Vidarç.anser
de intervjuade att målsättningen attraktiv arbetsgivare är ett brett område som i flera de
lar har en stark koppling till arbetet med sjukfrånvaro.

Av intervjuer framgår att en chefshandbok är under uppbyggnad.

4.1.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns en tydlig politisk vilja formulerad i vision, målsättning och styr
dokument. Detta grundar vi på målsättningen om attraktiv arbetsgivare och inriktnings
målet kopplat till sjukfrånvarostatistik. Vi bedömer även att det finns dokumenterade ru
tiner och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hantering av sjukfrånvaro
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på kort och lång silet. Vi bedömer vidare att rutinsamling till delar är i behov av revidering
för att anpassas till gällande avtal och lagar.

4.2.

4.2.1.

Är kommunens organisation ändamålsenligt
orqaniseradfiir att minska sjukfràmsaron?
Iakttagelser

Av kommunstyrelsens reglemente framgår styrelsens ansvar att leda och samordna perso
nalpolitiken. Det är styrelsen som är personalorgan och anställnings-, löne- och pensions
myndighet. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt reglementen följande arbetsmil
jöuppgifter:

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna
gällandefóreskrifter,

2. Fastställa arbetsmiljömål och handlingsplanför verksamheten,
3. Skriftligtfördela arbetsmiljöuppgifter tillförvaltningschef,
4. Tydliggöra att arbetsmiljöuppgifterna kan lämnas tillbaka om resurser och befo-

genheter saknas,
5. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vidförändringar,
6. Ärligenfölja upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten,
7. Se till att arbetsmiljöinvesteringar tas med i det årliga budgetförslaget.

I personalavdelningens uppdrag ingår enligt budget år 2017 att hantera personalpolitik,
kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa. Avdelningen ingår i kommunledningsför
valtningen. Avdelningen har en konsultativ och rådgivande roll gentemot kommunens
olika förvaltningar.

Inom personalavdelningen finns en personalchef och åtta medarbetare, varav fem medar
betare arbetar som personalkonsulter. I personalkonsulternas uppdrag ingår att stödja
cheferna i arbetet med sjukfrånvaro och i rehabiliteringsärenden. Av intervjuerna framgår
att flera inom avdelningen har anställts under år 2016 och 2017. Personalchefen anställ
des innan sommaren år 2017.

Det pågår på personalavdelningen en intern diskussion Irring hur avdelningen på bästa
sätt ska arbeta stödjande gentemot förvaltningarna. Inom personalavdelningen sker regel
bundet erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling mellan personalkonsulterna.
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Av budget 2017 anger personalavdelningen följande styrkor och utmaningar inför år 2017:

Fortsattfokus på rehabiliteringsfrågor. Infört nytt systemstödför rehabiliterings
arbetet. Utarbetat ny rehabiliteringsplan. Uppföljning av sjukfrånvaron varje
månad.

Styrkor
Uppgraderat PA-system som ökar användarvänlighetenför både chefer och med
arbetare.
Inför 2018 kommer ytterligare systemstöd till cheferna att införas avseende an
mälan av tillbud och arbetsskador samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Genomforfiera kortutbildningar till chefer varje halvår.
Kompetent ochflexibel personal som anpassar sig efter verksamhetens behov.
Hög arbetsbelastning, stor eftërfråganfrån verksamheten om hjälp och stöd.

Utma
ningar

Hög belastning på stöd vid rekrytering av nya medarbetare. Idag råder det brist
på i'stort sett alla kompetenser som behövs inom kommunen.
Svårplanerad verksamhet - anpassar oss efter verksamhetens behov.
Fler anställda i kommunen vilket medför ökad belastning på lönehanteringen.
Svårighet att skapa tidför att utveckla strategiskafrågor, akuta ärenden går all
tid iförsta hand.

I delårsrapport 2017 rapporteras att det planerade arbetet med friskvårdsinsatser inte har
kunnat genomföras på grund av vakanser inom personalavdelningen, vilket har inneburit
att det löpande arbetet har prioriterats.

Av intervjuerna framgår att det finns önskemål om att utvecklingen inom personalavdel
ningen ska leda till ökad systematik inom personalavdelningen vilket kan underlätta kom
munikationen mellan avdelningen och cheferna. Samtliga av de intervjuade ser med stor
tilltro och positivism på kompetenserna samt utvecklingen inom personalavdelningen. Det
poängteras att flera av personalen inom avdelningen är nya och behöver tid för att i sin
helhet hitta sina roller.

4.2.2. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna delvis har en organisation som arbetar
ändamålsenligt för en minskad sjukfrånvaro. Detta grundar vi på att kommunens ambit
ioner.i sin helhet inte har uppnåtts med anledning av personalomsättning och vakanser.
Vi ser positivt på utvecklingen inom personalavdelningen samt förbättrade rutiner och
riktlinjer vilket bidrar i arbetet med en minskad sjukfrånvaro.

4.3.

4.3.1.

Vilket stödfår chefer samt medarbetareför att
minska sjuk.frånvaron?
Iakttagelser

Alvesta kommun har ett avtal med företagshälsovården Previa. Previa fungerar som en
expertresurs som kan användas vid exempelvis undersökningar, riskbedömningar, utbild
ningar, åtgärdsförslag samt hälsosamtal. Det är upp till varje chef att inom sin budget an
vända företagshälsovården. En förnyad upphandling av företagshälsovård kommer ske
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under år 2018. Av intervjuerna framgår att företagshälsovården används frekvent. Perso
nalavdelningen meddelas_när chefer gör en beställning till företagshälsovården.

Av intervjuerna framgår att personalavdelningen är ett bra stöd till chefer i bland annat
svåra ärenden, vid omplaceringsutredning samt bedömning av arbetsförmåga. Avdel
ningen utför utbildningar för nya chefer samt vid behov för övriga chefer. För närvarande
pågår ett chefsutvecklingsprogram inriktat mot första linjens chefer. Personalavdelningen
avser att ta fram en utbildningsplan som med variation och regelbundenhet kan kompe
tensutveckla cheferna i sin yrkesroll. Dessa utbildningar ska ske av personalkonsulter
samt inhyrda konsulter.

VerksamhetssystemetAdato togs fram under våren 2016 och fungerar som ett systemstöd
för rehabiliteringsarbetet. Systemet infördes inledningsvis på omsorgsforvaltningen och
sedan till övriga förvaltningar. IAdato finns ett flödesschema som beskriver handlägg-

- ningen av rehabiliteringsärenden.

Mail från l\dato.
Ärenden börjar med ett påminnelsemail från Adato om att en rehabilireringsutredning ska påbörjas
Detta mailet skickas till den ansvarig chef.

• f :,

lägg till rehab ärende.
Via kl1ckmng på namnet och lagger 1:111 rehab ärende. Här ska du väl¡a rehab orsak, sjukdomstyp och
s¡ukdomsorsak om chefen har kännedom om detta.
Rehabmöte. · - • · . , , ,, -- •, • . , .:., _-,' , · ,',.' - ,,- • .
Personen blir kallad 1:111 ett rehab möte. Verktyget har en antecknmg där det går att anteckna när '·, '!
forsta kontakt har tagits samt nar rehab möte âr bokat till datum och tid. Det rekommenderas att : '.·
dokumentation örs i alltrehab arbete. Det är av Vikt att vi íort vårat rehab snsver.. ,· • . ,: -
Rehabutredning. ;

Upprepad korttidsfrånvaro?
Anvand guiden: Upprepad korttídstrånvaro for
att göra rehabutrednmgen. Guiden kan skrivas
ut och användas som underlag I samtalet.

Förvaring av intyg.

Uppföljningsmöte.
Arbetsträning.
Ibland kan medarbetaren behöva träna på vissa
arbetsuppgifter för att återfå arbetsförmåga.
Tiden för arbetstrâning på det vanliga arbetet är
begränsad till rnaxìmalt tre månader,

Sjukskriven mer än 15 dagar?
Anvànd guiden. Rehabutredníng. Guiden kan
skrivas ut och användas som underlag,
samtalet

Anpassnmg.
Ibland kan vissa anpassningar behövas för att
medarbetaren ska kunna återgå lill arbetet.
Det kan exempelvis vara korñgeringar av
scheman, inköp av hjälpmedel.

Arbetsgivarutlåtande.
ter i ordinarie arbete?
Avsluta rehab ärendet. Återgång tifi ordinarie arbete inte möjlig?

Arbetsförmågebedömning.
Avsluta rebab ärendet. . ·~ .

Omplacering möjlig. . ..
Uppsägmng av
personliga skäl

I verksamhetssystemet VIS.MA kan chefer och ledningen följa sjukfrånvarostatistik samlat
på kommunnivå och uppdelat per förvaltning.

Enligt rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är det obligatoriskt att göra anmä
lan om arbetsskador, olyckor vid färd till och från arbetet samt vid arbetssjukdomar. I ar
betsmiljösamlingen finns det beskrivet att arbetsskador och tillbud ska utredas samt att
det årligen ska tas fram en sammanställning över arbetsskador och tillbud. Av intervju
erna framgår att denna hantering i stora delar sker pappersvis eller i Excel och att det
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finns behov av ökad digitalisering som underlättar dokumentation och uppföljning. Vi
dare noteras att rapportering av tillbud och arbetsplatsolyckor generellt kan bli bättre.

För att förbättra rapporteringen av tillbud och arbetsplatsolyckor har personalavdel
ningen för avsikt att införa systemstöden Lisa och Sara. Lisa är ett digitalt inrapporte
ringssystem för tillbud och arbetsplatsolyckor. Lisa kommer att införas under januari år
2018. Sara är ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet ska för
enkla och tydliggöra processen för det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet.

Av intervjuerna framgår att det på enhetsnivå finns behov av mer stöd i analysarbetet.

4.3.2. Bedömning . ..
Vi bedömer att chefer och medarbetare har stöd från personalavdelningen för att minska
sjukfrånvaron. Det som kan utvecklas är analysen och orsakerna till sjukfrånvaron. Vi no
terar att flera processer är manuella och sker pàppersvis eller i Excel. Vi ser därför positivt
på införandet av digitalt systemstöd. •·;·

4.4.

4.4.1.

På vilket sätt skerförebyggande arbeteför att
motverka att sjukfrånvaro uppstår?Exempelvis
genom att motverka buller, dålig belysning
samt hög.fysisk belastning.
Iakttagelser

Av rehabiliteringsplanen framgår att kommunen som arbetsgivare ska se på medarbetares
hela livssituation samt hantera all ohälsa som är arbetspåverkande. Kopplat till det före
byggande arbetet framgår följande:

Förebyggande åtgärder kan sättas inför de personer som ligger i riskzonenför
att bli sjukskrivna. Förebyggande arbete kan även sättas inför grupp. Härfår
varje chefgöra en bedömning tillsammans medpersonalavdelningen omföre
tagshälsovården eller annan aktör anlitas.

Personalavdelningen tog under år 2016 fram en rutin för ansökan om bidrag till förebyg
gande insatser i verksamheten. Rutinen togs fram utifrån personalutskottets beslut om att
avsätta 300 tkr under 2016 års budget som ska gå till förebyggande insatser för arbets
grupper i syftet att minska sjukfrånvaron. Respektive chef kan ansöka om bidraget. Bidra
get ska täcka halva kostnaden för de insatser som genomförs, med maximalt 10 tusen kro
nor per enhet. Insatser kan vara exempelvis föreläsning om hälsofrågor, grupputveckling,
ergonomiutbildning och arbetsplatsbesök av fysioterapeut. Av rutinen framgår att före
tagshälsovården erbjuder dessa insatser, samt att andra aktörer kan användas.

I Alvesta kommun har varje anställd möjlighet till friskvårdsbidrag motsvarande 1000
kronor. Av personalavdelningens statistik framgår att bidraget mellan 1 januari till 30 sep
tember år 2017 har används 401 gånger med ett genomsnittligt belopp på 885 kronor. An
talet uttag motsvarar 24 procent av det totala antalet tillsvidareanställda. Det använda be
loppet motsvarar 21 procent av det totala friskvårdsbidraget som kommunen erbjuder.
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Friskvårdsbidrag år 2017
-~ - -- -- Ge110rnsnTttUgt belopp - - -Añtal uttag -,

Förvaltning för samhällsplanering 661 7
Förvaltning för individ och familjeomsorg 928 40
Kultur och fritidsförvaltning 1000 6
Kommunledningsförvaltning 986 13
Omsorgsförvaltning 773 165
Utbildningsförvaltning 784 170
Totalt antal anställda ,_ 855 401

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har i sina budgetar särskilda medel
avsatt som ska gå till förebyggande insatser. Inom utbildningsnämnden sker investeringar
för en förbättrad fysisk arbetsmiljö kopplat till buller och ljudisolering.

I individ- och familjeomsorgen har en säkerhetsgrupp tillsatts för att implementera nya
rutiner för hantering av larm samt säkra att personal känner sig trygg med hjälp av bär
bara larm.

Alvesta kommun kornmer tillsammans med Växjö kornmun genomföra en gemensam pi
lotstudie gällande hälsobefrämjande arbete kopplat till sjukfrånvaro. Projektet kommer
starta i januari - februari år 2018.

Personalavdelningen har som avsikt att under år 2018 arbeta med att vara hälsoinspiratö
rer. I dagslägetsker en översyn kring vilka hälsoinspiratörer som finns inom kommunen.
Det pågår även workshops tillsammans med chefer vilket ska leda till konstruktiva och
kvalitativa diskussioner kring det förebyggandet arbetet.

4.4.2. Bedömning
Vi bedömer att det i tillräcklig omfattning sker förebyggande insatser för att motverka att
sjukfrånvaro uppstår. Detta grundar vi på att de centrala och nämrtdspecifika medel som
främjar det förebyggande arbetet. Vi ser positivt på de planerade insatser som kommer att
genomföras.

4.5.

4.5.1.

Vilka analyser gör kommunstyrelsen av kom
munens sjukfrånvaro?
Iakttagelser

Kommunstyrelsen gör analyser i huvudsak i samband med upprättandet av delårsrapport
och årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna erhåller månatlig uppföljning av
sjukfrånvarostatistik. Av intervjuerna framgår att denna uppföljning kan utvecklas. En ar
betsgrupp arbetar med att förbättra uppföljningen.

Det har inte genomförts någon kommunövergripande kartläggning gällande den ökande
sjukfrånvaron. Inom omsorgsnämnden har en genomlysning genomförts för att analysera
långtidssjukfrånvaron.
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

Förvaltningarna genomför kontinuerligt under året skyddsronder, medarbetarsamtal och
arbetsplatsträffar. Vid arbetsplatsträffarna finns arbetsmiljö som en stående punkt. Den
centrala skyddskommittén har regelbundna träffar.

Sjukfrånvaro ingår i kommunens intern kontrollplan 2017. I kontrollen ska rutinen för
upprepad korttidsfrånvaro följas upp. Avstämning av intern kontrollplan 2017 ska ske i
december.

Personalavdelningen har i november år 2017 skickat ut en enkät till alla tillsvidarean
ställda. Resultatet av enkäten ska ligga som grund för mål, handlingsplaner samt aktivite
ter. Resultatet kommer att presenteras i början på år 2018.

Av intervjuerna framgår önskemål om att intranätet skulle används i större utsträckning.
Intranätet uppges vara rörigt samt innehåller inaktuella rutiner och riktlinjer.

Av intervjuerna framgår att det finns forum där sjukfrånvaron diskuteras, me,~ att fokus i
stora delar läggs på de nämnderna med högre sjukfrånvaro. Vidare framgår att perso
nalutskottet har ombett förvaltningar med hög sjukfrånvaro att återrapportera vilka åtgär
der som genomförs. Personalutskottet anser att de har en bra bild kring vilka enheter som
har hög sjukfrånvaro.

4.5-2. Bedômning
Vi bedömer att kommunstyrelsen i liten omfattning genomför en strukturerad analys av
orsakerna till den ökade sjukfrånvaron. Detta grundar vi på att ingen övergripande kart
läggning har skett av orsakerna till sjukfrånvaron. Vidare bedömer vi att det tydligare kan
framgå vilka analyser och åtgärder som kommunstyrelsen gör i samband med den månat
liga uppföljningen. Vi anser att statistiken i den månatliga uppföljningen kan utvecklas yt
terligare.

4.6.

4.6.1.

Vilka åtgärder har genomförts/ska genomföras
och hurförsäkrar sig ansvarig nämnd att dessa
är ändamålsenliga?
Iakttagelser

,t

Fullmäktige har gett utryck för en uttalad ambition om att minska sjukfrånvaron. Utifrån
denna ambition har personalavdelningen tagit fram en rehabiliteringsplan som ska stödja
cheferna att minska sjukfrånvaron. VerksamhetssystemetAdato togs fram unger våren
2016 och fungerar som ett systemstöd för rehabiliteringsarbetet. Av intervjuerna framgår
att systemet utgör ett bra stöd till kommunens chefer.

Av intervjuerna framgår att det finns en tydlig politiska vilja med att minska antalet med
arbetare per chef, vilket skulle få en positiv effekt för att minska sjukfrånvaron. Detta är
något som förvaltningarna uppges arbeta med.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2017 att samtliga nyanställda med tillsvidarean
ställning får rätt till heltid. Kommunstyrelsen gav även personalchefen i uppdrag att ta
fram en plan för att fler ska få möjligheten att arbeta heltid samt att fler får möjlighet till
arbete med en högre sysselsättningsgrad.
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

Personalutskottet har avsatta 300 tkr i centralt medel som ska användas till förebyggande
insatser för arbetsmiljöinsatser.

Kommunstyrelsen och nämnderna gör månatliga uppföljning av sjukfrånvaron. För att ut
veckla uppföljningen och underslaget har en särskilda arbetsgrupp (förvaltningscheferna
för utbildnings- och omsorgsforvaltningen samt personalchef) inrättats.

Personalavdelningen har upphandlat en enkätbaserad medarbetarundersökning som un
der hösten har skickats till kommunens anställda. Resultatet kommer redovisas i januari
år 2018 och i förekommande fall utgöra underlag för riktade insatser.

I sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt tillbud och arbetsska
dor som genomfördes under år 2016, där redovisades ett antal åtgärder. Inom omsorgs
förvaltningen har det exempelvis genomförts åtgärder kopplat till hot- och våldssituat
ioner, vilket lett till väktarstöd till personalen. Inom förvaltningen för samhällsplane-:
ringen har en hotfull situation resulterat i en handlingsplan.

Inom flera förvaltningar har det genomförts åtgärder gällande den fysiska arbetsmiljön.
Bland annat har höj- och sänkbara skrivbord köpts in samt ljudisolerande åtgärder för att
minska buller. Inom individ- och familjeomsorgen har byte av lokaler inneburit att social
sekreterare kan ha möten med brukare i enskilda rum. Omsorgsnámnden har i sin inve
steringsbudget investerat i verktyg och utrustning som underlättar vid tunga lyft.

Individ- och familjeomsorgen har haft en särskilda utbildningar för personalen som han
terar hotfulla brukare.

Utbildningsförvaltningen har under året genomfört vissa organisatoriska förändringar.
Enligt de intervjuade ska förändringen innebära att chefer bland annat får större möjlig
heter att genomföra riktade insatser för en minskad sjukfrånvaro.

Omsorgsforvaltningen inför en ny organisation år 2018. Den nya organisationen innebär
att det blir fler verksamhetschefer som i sin tur bland annat ska leda till minskad sjukfrån
varo i och med ett närmare ledarskap.

Av intervjuerna framgår också att omsorgsförvaltningen pågår en översyn av förvaltning
ens styrdokument, där även hantering av sjukfrånvaro ingår.

Kultur- och fritidsforvaltningen har utifrån en hotfull situation på bibliotek gjort en över
syn kring ensambemanning samt infört en checklista för hur personalen ska hantera
denna typ av händelser. Förvaltningen kommer att bjuda in polisen i det fortlöpande ar
betet.

Alvesta kommun medverkar tillsammans med Växjö kommun i en pilotutbildning be
nämnd hälsobefrämjande ledarskap. Projektet kommer starta i januari - februari år 2018.

Inom förvaltningen för samhällsplanering förs diskussioner kring minskad sårbarhet för
tjänster med beredskap. Förvaltningen har som ambition att arbeta med kompetensöver
föring mellan yngre och äldre medarbetare, allt för att minska sårbarheten och sjukfrån
varon.
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

Personalavdelningen planerar att införa systemstöden Lisa och Sara. Systemen ska för
enkla processen för inrapportering av tillbud och arbetsplatsolyckor samt det systema
tiska arbetsmiljöarbetet.

4.6.2. Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har genomfört flera åtgärder för att
minska sjukfrånvaron. Vi noterar att åtgärderna i liten omfattning på ett dokumenterat
sätt följs upp och utvärderas. I samband med att åtgärder sätts in bör det framgå vilka ef
fekter som förväntas samt att det genomförs uppföljningen och utvärderingen för att få
svar på om åtgärderna gett önskvärt resultat.

Vi bedömer vidare att personalavdelningen tillsammans med förvaltningarna bör ha ett
mer samtal grepp på de insatser som sätts in samt lära av de goda exemplen som finns.

4.7.

4.7.1.

Vilka effekter har noterats och hur dokumente
ras samt återrapporteras detta?
Iakttagelser

Av intervjuerna framgår att redovisning av effekter till stor del sker i samband med upp
rättandet av delårsrapport och årsredovisning. Redovisningen och uppföljningen är kopp
lat till kommunens övergripande målsättning.

Kommunstyrelsen och nämnderna erhåller återrapportering i samband med den månat
liga uppföljningen av sjukfrånvaron. I samband med uppföljningarna sker muntlig in
formation kring effekter av insatta åtgärder. Det genomförs ingen löpande återrapporte
ring kring genomförda åtgärder. Av intervjuerna framgår att det är svårt att sätta något
datum för när åtgärder ska vara färdiga samt när resultatet av åtgärderna ska återrapport
eras.

Vi kan konstatera efter genomgång av styrelsens och nämndernas protokoll att det sker
månadsvis uppföljning och statistik kopplat till sjukfrånvaro. Styrelsen och nämnderna
noterar informationen.

Av intervjuerna framgår att positiva effekter har uppstått i samband med införandet av
systemstödetAdato. Chefer kan följa sjukskrivningar samt processen har förenklats vid
start av rehabiliteringsärenden.

4.7.2. Bedömning
Vi bedömer att det i styrelsens och nämndernas protokoll finns en spårbarhet gällande
den månatliga uppföljningen, men det framgår inte vilka slutsatser eller åtgärder som sty
relsens och nämndernas gör med anledning av uppföljningen. Vilka aktiva åtgärder som
styrelsen och nämnderna beslutar om bör tydligare framgå av protokoll och handlingar.
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

5. Revisionell bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till delar arbetar ändamålsenligt för att
"rèdueera sjukfrånvaron. Detta grundar vi på att det finns kommunövergripande mål och
andra styrande dokument för hur kommunen ska reducera sjukfrånvaron. Det finns en or
ganisation för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns rutiner för att
arbeta med rehabilitering samt det sker ett förebyggande arbete för att minska sjukfrånva
ron.

Det vi saknar är en strukturerad analys av orsakerna till sjukfrånvaron. Vidare saknar vi
en spårbarhet i den politiska behandlingen. Sjukfrånvaron är ett uppmärksammat område
i kommunens målsättning och bör därför vara av ett större intresse på styrelsens och
nämndernas agenda. Vi anser också att goda exempel mellan olika förvaltningarna kan tas
till vara i större utsträckning.

Vi konstaterar i granskningen att det finns mycket dokumenterat i form av riktlinjer och
rutiner, projekt, runt ohälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering. Vi bedömer att det skulle
vara bra att det skapades en helhet av insatserna och att personalavdelningen ges i upp
drag att följa upp att gällande riktlinjer och rutiner efterlevs och att insatt åtgärder följs
upp och utvärderas för att se att de gett önskvärd effekt.

5.1. Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål Kommentar

Finns ändamålsenliga kommunö
vergripande mål, planer, policyer,
riktlinjer och strategier för en
minskad sjukfrånvaro?

Uppfyllt
Vi bedömer at det finns ändamålsenliga kom
munövergrìpande mål, planer, policyer, rikt
linjer och strategier som ska leda till minskad
sjukfrånvaro.

Är kommunens organisation
ändamålsenligt organiserad för
att minska sjukfrånvaron?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kommunens organisation för
att minska sjukfrånvaron till största delen är
ândamålsenlig. Det finns en medvetenhet hos
personalavdelningen och förvaltningarna vilka
organisatoriska förändringar som behövs samt
en ökad kontinuitet i personalavdelningens ar
bete. Kontinuiteten hos personalavdelningen
har störts av personalomsättning och vakan
ser.

Vilket stöd får chefer samt med
arbetare för attminska sjukfrån
varon?

---------------- ----

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att chefer och medarbetare får
stöd från personalavdelningen för att minska
sjukfrånvaron. Det som behöver utvecklas är
analysen av orsakerna til] sjukfrånvaron.
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Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av sjukfrånvaro

På vilket sätt skerfôrebyggande
arbete för att motverka att sjuk
frånvaro uppstår? Exempelvis ge
nom att motverka buller, dålig
belysning samt hög fysisk belast
ning.

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det sker ett fortlöpande före
byggande arbete för att motverka att sjukfrån
varo uppstår. Insatta åtgärder behöver i större
utsträckning följas upp och utvärderas för att
se art de får önskvärd effekt.

Vilka analyser gör kommunsty
relsèn av kommunens sjukfrån
varo?

Vidare pågår ett stort antal åtgärder för att för
bättra förvaltningarnas arbetsmiljö som i sin
tur påverkar sjukfrånvaron.

uø•rn-.•• •·=-, .. ,..,.-~~• •••-·• .. .,,.,,.,,,• ••V=.~ ••-•• -.-···-v-~··• ---~ ---~ ,,._..,,, ---•.•.•.•••n=••m..,.,,

1;j uppfyllt
Vi bedömer att kommunstyrelsen i allt för liten
utsträckning gör analyser av orsaken till sjuk-
frånvaron.
UppfylltVilka åtgärder har genom-

förts/ska genomföras och hur för
säkrar sig ansvarig nämnd att
dessa är ändamålsenliga?

Vilka effekter har noterats och
hur dokumenteras samt återrap
porteras detta?

Vi bedömer att det genomförs en stormängd
åtgärder som ska leda till en minskad sjukfrån
varo. I samband med att åtgärder sätts in bör
det framgå vilka effekter som förväntas samt
att det genomförs uppföljning och utvärdering
för att sé om åtgärderna ge.tt önskvärd effekt.
EJ uppfyllt
Vi bedömer att det i protokoll och handlingar
endast framgår att sjukfrånvaron har redovi
sats. "

.Rekommendationer
• Vi rekommenderar att det sker löpande rapportering till kommunstyrelsen och nämn

derna, och att detta är en stående punkt på den politiska agendan samt att det tydli
gare framgår styrelsens och nämndernas aktiva åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

• Vad gäller sjukfrånvaron finns det skillnader mellan yrken och kön, vilket varje nämnd
bör analysera för att fä förståelse för sjukfrånvaron och de insatser som görs i nämn
dernas verksamheter.

• Varje verksamhet/arbetsplats bör sâtta sina mål utifrån sina förutsättningar och regel
bundet följa upp hur sjuktalen utvecklas.
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Granskningen av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
sjukfrånvaron – Svar från nämnden för individ- och familjeomsorg 
 
 
Revisorerna i Alvesta kommun har genom sakkunnigt biträde, 
PwC, genomfört en granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas hantering av sjukfrånvaro. Revisorerna önskar svar 
från kommunstyrelsen och berörda nämnderna senast den 27 april 
2018 för styrelsen och nämnderna redogör av vad de anser göra för 
att åtgärda de påpekanden om görs i den revisionella bedömningen. 
 
Under 2016 och 2017 har det genomförts flera omfattande 
omorganisationer på avdelningen Ensamkommande barn, 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg. Från oktober 2016 
till januari 2018 har avdelningen Ensamkommande barn genom 
beslut om omorganisation minskat med 49,5 heltidstjänster. De 
höga sjukskrivningstalen på förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg kan till stor del härledas till dessa omfattande 
omorganisationer. I framtiden ser förvaltningen att inga större 
omorganisationer kommer att genomföras vilket kommer att leda 
till att sjukfrånvaro med anledning av detta kommer att minska. 
Den sjukfrånvaro på förvaltningen som inte är kopplad till 
omorganisationerna är i stor utsträckning inte arbetsrelaterad. 
 
Under 2017 har personal på förvaltningen erbjudits att delta i 
utbildningen ” Basal kroppskännedom” i ett syfte att minska 
sjukfrånvaron på förvaltningen.  Nya personlarm har köps in för att 
öka tryggheten hos personalen. Samtlig berörd personal har även 
deltagit i utbildning kring de nya larmen. En massagestol har hyrts 
in för ökad god arbetsmiljö på förvaltningen. 
 
I olika undersökningar gjorda av fackliga organisationer påtalas 
närvarande att arbetsledning är en avgörande faktor för god 
arbetsmiljö för handläggare inom socialtjänsten. Förvaltningen har 
organiserat avdelningarna så att förvaltningen har närvarande och 
kunniga arbetsledare/chefer för att skapa en god arbetsmiljö. 
 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har en stående punkt på 
dagordningen gällande arbetsmiljön på förvaltningen.  Under 
punkten redovisas aktuell sjukfrånvarostatistik och eventuella 

mailto:ifo@alvesta.se


 
 
 

 
2 (2) 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

tillbud och Lex Sararapporter. Förvaltningen skall under 2018 
utveckla arbetet med att analysera sjukfrånvaron för att kunna 
utläsa faktorer till sjukskrivning och i vilken utsträckning dessa är 
arbetsrelaterade eller ej. Förvaltningen kommer under 2018 arbeta 
med att få till ett fördjupat samarbete med personalkontoret 
gällande att analysera sjukfrånvarostatistik och utläsa effekter av de 
insatser som görs för att minska sjukfrånvaron. 

  
 

 
 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 6(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2017/225:139 

Yttrande över motion (-) om att anmäla ensamkommande 
barn som ljuger om sin ålder 

Beslutsunderlag 
1. Motion (-), 24 juni 2017 
2. Tjänsteskrivelse, 17 januari 2018 

Redogörelse 
I en motion till kommunfullmäktige redogör Benny Lundh Johansson 
(-) att 76 procent av de ensamkommande barn som har blivit 
åldersbedömda av rättsmedicinalverket visade sig vara vuxna. 
Motionären framför att asylsökande som ljugit om sin ålder på 
felaktiga grunder försöker tillskansa sig försörjningsstöd som kostar 
skattebetalarna stora summor pengar. 

Benny Lundh Johansson (-) yrkar att så kallade ensamkommande barn 
som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket till minst 18 år, och 
därmed från början alltså ljugit om hur gamla de är, hädanefter 
kommer polisanmälas av Alvesta kommun för brott mot 
bidragsbrottslagen. 

Då kommunerna har ansvaret för mottagande och vård av 
ensamkommande barn, men det är Migrationsverket som betalar ut 
statlig ersättning till kommunerna för det, är det inte Alvesta kommun 
som skall ta ställning till om brott mot bidragsbrottslagen skulle skett. 
Mot bakgrund av detta ankommer det på annan myndighet att bedöma 
och agera där efter.  

Beredning 
NIF AU § 5 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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ALVESTA KOMMUN
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Dnr. NJFc.l.,_(Jjij(l/5: J311l
Motion

anmäla ensamkommande barn som ljugit om sin ålder

I slutet av maj släppte Rättsmedicinalverket i Sverige sina första
åldersbestämningar av så kallade ensamkommande flyktingbarn. 76 procent av
de undersökta visade sig vara vuxna. Förra året kostade den här gruppen
asylsökande 26 miljarder kronor och i år beräknas kostnaden bli 19 miljarder
kronor.

Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar.
Om du till exempel har tre elever som är över 20 år i en gymnasieklass stjäls det
resurser från någon annan.

Polisamnälan ska göras mot samtliga som på felaktiga grunder försökt tillskansa
sig försörjningsstöd eller ersättningar från Arbetsförmedlingen eller
Försäkringskassan.

sverigedemokraterna yrkar att:

Så kallade ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av
Migrationsverket till minst 18 år, och därmed från början alltså ljugit om hur
gamla de är, kommer hädanefter polisanmälas av Alvesta kommun för brott
mot bidragsbrottslagen.

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun genom

Benny Lundh Johansson Datum 24/6 2017

~U/;~
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    Till Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på motion gällande 
”Att polisanmäla ensamkommande barn som ljuger om sin  
ålder” 

  I en motion från Benny Lundh Johansson (-) föreslås Alvesta kommun 
anmäla ensamkommande barn som ljuger om sin ålder för brott mot 
bidragslagen. Motionären avser ensamkommande barn som har fått 
sin ålder uppskriven till minst 18 år och därmed ljugit om sin ålder. 
  
Den 171031 beslutar KF att överlämna motionen till KS, som överlämnar 
den till Nämnden för individ- och familjeomsorg. 

I bidragsbrottslagen står det: 

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för 
personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning 
beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala 
studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna 
eller arbetslöshetskassorna. Lag (2009:1525 
Kommunerna har ansvaret för mottagande och vård av ensamkommande   
men det är Migrationsverket som betalar ut bidrag till kommunerna för det. 
Mot bakgrund av detta är det inte kommunen som skall ta ställning till om 
brott mot bidragsbrottslagen skulle ha skett, det ankommer på annan 
myndighet att bedöma detta och agera därefter. 

 

Nämnden för individ och familjeomsorg bedömer motionen som besvarad i 
och med detta. 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvaltningschef IFO 
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Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorgs resultat mot budget är ett 
underskott 8,4 miljoner kronor. Det mest framträdande ur ett 
ekonomiskt perspektiv är att intäkterna för nämnden, gällande 
ensamkommande barn minskade med 30,7 miljoner kronor mellan 
2016 och 2017. Det har påverkat hela förvaltningen i hög grad och 
under året har verksamheten anpassats för att matcha denna 
intäktsminskning 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs mål är kopplade till 
samtliga av kommunfullmäktiges fokusområden. Målen är till största 
del uppfyllda för 2017.  

Det mest framträdande ur ett verksamhetsperspektiv är att ge stöd till 
människor så att det kan leva ett självständigt liv, vilket innebär att de 
mål som fastställts och de aktiviteter som görs inom förvaltingen är 
kopplade till detta. 

De stora utmaningarna inför framtiden är att tillskapa tillfälliga 
bostäder, att uppmärksamma den relativa barnfattigdomen, fortsätta 
arbetet med att minska behovet av försörjningsstöd.  Även att ge stöd 
till människor som står långt från arbetsmarknaden och att skapa 
meningsfull sysselsättning för människor som lever i utanförskap.  
Samtidigt är utmaningen att hålla en budget i balans eftersom behovet 
av socialtjänstens insatser är stora. 
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1. Förord 
 
Budgetåret 2017 har till stora delar dominerats av omställningsarbete inom boende ensamkommande 
barn. De minskade intäkter och anvisade ensamkommande barn har budgetmässigt följts upp och 
medfört neddragning av personal och HVB-platser. Det finns nu kvar ett HVBboende och 
stödverksamhet. 
I december fattade nämnden beslut om att ensamkommande barn som får avslagsbeslut skulle få 
erbjudande om att bo kvar i kommunen.  
Det har genomförts ett stort utvecklingsarbete på att på Arbetsmarknadsavdelningen skapa 
förberedande och tränande arbetsuppgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta 
har gjort det möjligt för personer med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. I en 
kommunövergripande grupp tillsammans med Arbetsförmedlingen har planering kring kommunens 
arbete med kompetensförsörjning och bland annat extratjänster gjorts. I samverkan med andra 
kommuner i Kronobergs län bedrivs arbetsmarknadsprojekt och etableringssamverkan. Kommunen är 
med i samverkansförbundet Värend med Växjö, Tingsryd och från årsskiftet Lessebo kommun. 
Målet att minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är uppfyllt genom det nära samarbetet 
mellan avdelningar ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen. 
 
Samverkan mellan avdelning Barn och familj samt skolan har skett på strukturerat sätt genom 
arbetsgrupp som bland annat skapat närvaroprojektet. Här skall skolbarn fångas upp tidigt när 
frånvaro uppstår, för att med tidiga insatser hjälpa barnet och familjen tillbaka till skolan. 
I projektet samarbetar men även med Regionen. Målet att öka antalet egna ansökningar om stör vid 
avdelning barn och familj har uppfyllts. 
 
Avdelningen barn och familj samt vuxen missbruk har fortsatt utvecklingsarbete med tidiga insatser 
och hemmaplanslösningar. För åldersgruppen 18-20 åringar har rutiner och arbetsmetoder förstärkts. 
Avdelning missbruk kan nu erbjuda jourboende med tät tillsyn för personer med samsjuklighet. 
För akut bostadslösa personer har en korridor på Ekhagen, Grimslövs folkhögskola, hyrts, vilket har  
Varit belagt under hela året sedan start. En långsiktig boendelösning för bostadslösa har blivit  ett 
uppdrag till förvaltningen från nämnden, och det arbetet följer med in i 2018. 
 
Förvaltningens integrationsarbete har bestått av projekt Väninnor till Väninnor, som efter första 
omgången, riktat mot Alvesta, har nu i andra omgången även med fyra andra Kronobergskommuner. 
Mötesplats Centrum har öppnat i samband med projektet. Projektet Ungdomar till ungdomar har 
inneburit att ungdomar i Alvesta har anställts som coacher åt nyanlända ungdomar. Under ledning av 
fältutvecklare har coacher och ungdomar gjort aktiviteter. I kommunen drivs språkkafeér och 
infocenter har samhällsinformation på Allbo lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen flera dagar i 
veckan. 
 
Nämnden har med anledning av minskade intäkter från Migrationsverket beviljats ett extra 
budgettillskott med 10 mkr. Vid årets slut visar resultatet – 8,4 mkr, varav avdelning ensamkommande 
utgör – 7,2 mkr, övriga avdelningar – 1,2 mkr.  
Vi går in i 2018 med förväntade helårseffekter av de omställningar som gjort inom avdelning 
ensamkommande för en budget i balans. 
Vi går in i 2018 med den fortsatta målsättning om att skapa tidiga insatser och hemmaplanslösningar 
för de som är i behov av stöd och hjälp från Nämnden.  
 
 
 
Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 
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2. Sammanfattning  
 
Omställning och förberedelse för framtiden 
 
Det mest framträdande ur ett ekonomiskt perspektiv är att intäkterna för nämnden gällande 
ensamkommande barn/ungdomar minskade med 30,7 miljoner kronor mellan 2016 och 2017. Det har 
påverkat hela förvaltningen i hög grad, under året har verksamheten anpassats för att matcha denna 
intäktsminskning. Kommunfullmäktige har beviljat ett tillfälligt budgettillskott p g a de minskade 
intäkterna för ensamkommande barn/ungdomar med 10 mnkr.  Årets resultat är mot budget -8,4 mnkr. 
 
Det mest framträdande ur ett verksamhetsperspektiv är att ge stöd till människor så att de kan leva ett 
självständigt liv. Det innebär att de mål som fastställts och de aktiviteter som görs inom förvaltningen 
handlar om stöd för att människor; ska ut på arbetsmarknaden/studier istället för att vara beroende av 
försörjningsstöd, stöd med tillfälligt boende i avvaktan på att de löser boendesituationen på egen 
hand, att barn/ familjer och vuxna missbrukare får stöd genom egen ansökan istället för att de anmäls 
till förvaltningen, att de som ges stöd får det i tillräcklig omfattning för att de inte ska behöva komma 
tillbaka till socialtjänsten, att de personer som får stöd upplever trygghet i sin vardag. Nämndens mål 
är kopplade till samtliga av kommunfullmäktige framtagna fokusområden och målen är till största 
delen uppfyllda.  
 
Det mest framträdande ur ett personalperspektiv är att tillgodose personalförsörjning, 
kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. 
 
Det mest framträdande, nya, ur ett framtidsperspektiv är att komma i kontakt tidigt genom ; att 
ansvaret för socialpsykiatrin överförs till IFO, att arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser genom 
att samarbeta med utbildningsförvaltningen arbeta för närvaro i skolan, att utveckla hemnära stöd för 
ökat vardagsfungerande till främst unga vuxna, att starta familjecentral i samverkan med Region 
Kronoberg och utbildningsförvaltningen, att integrerad mottagning startas för 
missbrukare/samsjuklighet i samverkan med Regionen och övriga kommuner i länet.  
 
De stora utmaningarna är att skapa tillfälliga bostäder, att uppmärksamma den relativa 
barnfattigdomen, att minska behovet av försörjningsstöd, att ge stöd till människor som är långt ifrån 
arbetsmarknaden, den psykiska ohälsan som rör allt fler yngre personer, att skapa meningsfull 
sysselsättning för människor som lever i utanförskap och att hålla en budget i balans då behovet av 
socialtjänstens insatser är stora. 
 
 
 
Faktaruta 
mnkr 2017 2016 2015 
Intäkter 71,3 100,1 71,1 
Kostnader 177,0 190,2 163,1 
Nettokostnader 105,7 89,3 92,0 
Förändring i % 18,4 -2,9 12,9 
Nettoinvesteringar 0,1 0,1 0,3 
Nettokostnad kr/inv 5 289 4 515 4 698 
 

Driftredovisning 2017 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 67,5 71,3 3,8 
Kostnader 164,7 177,0 -12,3 
Netto 97,2 105,7 -8,4 
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3. Nämndens ansvarsområde 
 
• Insatser och myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, (SoL) samt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Stöd och behandling för barn, ungdomar och familjer 
genom öppenvård.   

• Familjerättsliga frågor enligt SoL och föräldrabalken som vårdnad, boende och umgänge, 
föräldraskap, adoptioner samt familjerådgivning. 

• Att påföljden ungdomstjänst kan verkställas och att sörja för medling vid brott enligt SoL. 
• Stöd och hjälp åt personer som utsatts för brott och deras anhöriga.  
• Insatser och myndighetsutövning avseende ensamkommande barn enligt SoL. Mottagande, boende 

och integration av ensamkommande barn enligt lag om mottagande av asylsökande m m. 
• Insatser och myndighetsutövning enligt SoL och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Stöd och behandling av personer med missbruksproblem genom öppenvård. 
• Insatser och myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd enligt SoL. Budget- och 

skuldrådgivning enligt skuldsaneringslagen. Länsgemensam konsumentrådgivning. 
Dödsboanmälan enligt ärvdabalken samt gravsättning enligt begravningslagen. 

• Arbetsmarknadsåtgärder. 
• Insatser för nyanlända och integrationsfrågor. 
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4. Året i korthet  
 

• Förstärkning av öppen vård för ungdomar/unga vuxna 
• Satsning på ökat stöd för att minska våld i nära relationer 
• Satsningar på personer med psykisk ohälsa 
• Mötesplats centrum 
• Social beredskap med ny inriktning 
• Hemlösheten/Bostadsbristen är omfattande i kommunen 
• Den relativa barnfattigdomen är stor  
• Intensifierat arbetet med insatser på hemmaplan 
• Satsning på förebyggande arbete för barn i samverkan 
• Utökning av arbetsmarknadsverksamheten 
• Asylsökande 18 – 20 år erbjuds bo kvar i kommunen 
• Minskat antal anvisningar – ensamkommande ungdomar   

   
 
Förstärkning av öppenvård för ungdomar/unga vuxna  
Förstärkningen av öppenvården sker i syfte att i högre omfattning erbjuda ungdomar och unga vuxna 
hemnära stöd för ökat vardagsfungerande. Detta sker genom utökning av insatser med 
socialpedagogisk inriktning.   
 
Satsning på utökat stöd för att minska våld i nära relationer  
Under året har satsningar gjorts inom förvaltningen genom att specialisera stödet genom att en 
socialsekreterare fokuserar på att ge stöd till personer med våld i nära relationer. Dessutom har 
utbildningen genomförts för samtliga medarbetare på förvaltningen.  
 
Satsningar på personer med psykisk ohälsa 
Under året har utredningar och förberedelser genomförts för att omorganisera arbetet med personer 
med psykisk ohälsa för att förbättra stöd och insatser inom området. Ansvaret flyttas från 
omsorgsförvaltningen till förvaltningen för individ- och familjeomsorg. Fördelen med 
organisationsförändringen är att samverkan mellan handläggare för vuxna missbrukare och 
handläggare för socialpsykiatrin underlättas eftersom de arbetar på samma avdelning och förvaltning. 
En förstärkning av antalet handläggare görs för att kunna möta det förmodade ökade behovet av stöd 
och insatser för personer med psykisk ohälsa. De personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd och 
har en psykisk ohälsa ska få det stöd och de insatser som de behöver på ett mer lättillgängligt sätt. 
 
Mötesplats centrum 
Projektet väninnor till väninnor har varit grunden till att det under hösten startades ytterligare en 
mötesplats för att främja integration i Alvesta, i centrum på Värendsgatan 4. Sedan tidigare finns en 
mötesplats på Rönnedalsvägen. Innehållet på mötesplatserna är i huvudsak språkcafé, studiecirklar 
och arbetsträning. 
  
Social beredskap med ny inriktning  
Det nya upplägget innebär att två socialsekreterare är i beredskap och att de dessutom har ytterligare 
en funktion, de ger tillsyn efter uppdrag från avdelningarna efter kontorstid. Beredskapen skapar 
också möjlighet till att, eftersom bemanning finns på kvällar och helger, externt placerade individer 
kan tas hem tidigare. 
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Hemlösheten/Bostadsbristen är stor 
I december i år redovisas till Socialstyrelsen 95 hemlösa i kommunen. De hemlösa bor i tillfälliga 
boenden som förvaltningen ordnar eller hos släktingar, vänner eller är på behandlingshem. Detta 
problem är ständigt akut och innebär stor press på familjerna/individerna framförallt men också på 
förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har ett ansvar för att särskilt barn men också utsatta vuxna 
människor har en skälig levnadsnivå, det innebär att ständigt hitta boendelösningar för att tillgodose detta behov 
av tak över huvudet. En nödvändig boendelösning är, den hyrda f d konferensanläggningen till augusti 
2018, Ekhagen (tillhörande Grimslövs Folkhögskola).  
 
Den relativa barnfattigdomen är stor  
I genomsnitt lever 318 (antal i genomsnitt jan-okt 2017) barn i familjer i genomsnitt per månad med 
behov av ekonomiskt bistånd. I Nybro kommun är i jmf med samma period genomsnittsantalet 149 
barn. Det är en utsatthet som är värd att uppmärksamma. Det viktigaste arbetet är dock att ge stöd och 
insatser för att föräldrarna ska kunna försörja familjen på egen hand. Arbetsmarknadsenheten fyller en 
viktig funktion i det sammanhanget.  
 
Intensifierat arbete med insatser på hemmaplan 
Arbetet med att ersätta externa placeringar med lösningar på hemmaplan sker med ett gott resultat. 
Vård på institution för missbrukare har i allt högre grad ersatts av behandling i öppenvård på 
hemmaplan. Inom barn- och familjeområdet är inriktningen färre institutionsplaceringar till förmån 
för placering i familjehem som ger förutsättningar för barn/ungdomar att växa upp i familjeliknande 
förhållanden. Institutionsplaceringar är dyra och ger ofta inte förväntat resultat men är ibland  
 
Satsning på förebyggande arbete för barn i samverkan   
Målet med arbetet är att komma in tidigt med insatser och i samverkan med skola och förskola. Med 
anledning av detta satsas på ett projekt att öka närvaron för eleverna i skolan. I samma anda ska det 
under 2018 startas upp en familjecentral i samverkan med skola och förskola men också med hälso- 
och sjukvården. 
 
Utökad arbetsmarknadsverksamhet 
Under året har en utökning skett med större lokaler och fler handledare för att minska beroendet av 
försörjningsstöd. Fler personer som lever i utanförskap har kommit i sysselsättning/lärande utifrån 
sina förutsättningar. Denna insats skapar grunden för att komma vidare till praktik på den öppna 
arbetsmarknaden. Målet är arbete/studier och därmed egen försörjning. Under 2017 har utrikesfödda 
kvinnor, som har barn, prioriterats därför att dessa kvinnor har svårare att på egen hand etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
 
Asylsökande 18 – 20 år erbjuds bo kvar i kommunen 
De ensamkommande ungdomar, 18 - 20 år, på Alvestas kommunala HVB hem/ stödboende 
som från och med 2017-12-12 får beslut i sitt asylärende om avslag på uppehållstillstånd ska 
erbjudas bistånd i form av boende i del av lägenhet eller på Ekhagen. Hyran bekostas av 
kommunen genom det statliga bidrag som utbetalas under 2017 och 2018. Den unge kommer 
att erhålla LMA-ersättning till mat, kläder och övriga omkostnader som den unge har. 
 
Minskat antal anvisningar – ensamkommande barn 
Sedan våren 2016 har antalet anvisningar från Migrationsverket för ensamkommande asylsökande 
barn/ungdomar minskat radikalt. I HVB och stödboende har antalet ensamkommande minskat från 
december 2016, 53 till december 2017 till 28. Det har inneburit omorganisation av verksamheten 
under året där flera HVB har lagts ner och personal har sagts upp. Två HVB finns kvar vid årsskiftet 
på Skolgatan 6 för ensamkommande. Stödboende i form av lägenheter finns i Alvesta. 
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5. Måluppfyllelse  
 
 
5.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 20171 beslutat att samtliga mål, under samtliga 
fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra 
fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: 
• Hållbar tillväxt 
• Människors vardag 
• Barns och ungas behov 
• Trygg välfärd 
 
Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål.  Dessutom finns ytterligare ett finansiellt 
mål. 
 
Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusom-
råde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade2 måtten3 enligt nedan viktiga 
indikatorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta 
kommun tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i 
korthet (KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom 
respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på 
resultat. Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av 
måluppfyllelse inom respektive område.  
 
I årsrapporten redovisas måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde.  
 
 
 

                                                
1 Mål och budget 2017 med plan 2018–2019, fastställt av fullmäktige, KF § 105, 2016-06-20 
2 Budget 2017 med plan 2018–2019, fastställd av fullmäktige 2016-06-19, § 105 och kompletterande 
beslut KF § 113 2016-09-27. 
3 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
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Fokusområde: Hållbar tillväxt  
 
Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar 
idag och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. 
Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. 

   

 
Arbetsmarknadsavdelningen har utvecklats genom att arbetsmarknadsinsatserna har ökat i form av fler 
anställningar för att människor ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och i social-
försäkringssystemet. Under 2017 har utrikesfödda kvinnor, som har barn, prioriterats därför att dessa 
kvinnor har svårare att på egen hand etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
 

        
Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att 
etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att 
fler medborgare ska bli självförsörjande. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse 2017 Resultat 
2016  

Resultat 
2015 

Uppgift 2 
lämnas av 

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?   
Mål 2017: 7,5 % (resultat 2014: 7,9%; riket 
4,2%, länet 5,0%). 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 32 

Resultatet redovisas i 
april 2018  

7,9 % 8,1 % IFO 

 
 
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet (skrivning i delårsrapporten) 

• Aktuella hushåll i december 2016 i jämförelse med december 2017 visar en minskning   
med; t o m 24 år, 21 %, fr o m 25 år, 13 % och flyktingar, 36 %. Insatser görs på AMA för att 
minska antalet personer med försörjningsstöd. Exempel på aktiviteter som genomförs är 
exempelvis bra snabb kontakt med förvaltningar för att skapa praktikplatser i kommunala 
verksamheter, utökning av industriskolan, intern service får fler uppdrag och samverkan med 
Allbo Lärcenter kring olika lösningar är initierat. Arbetsmarknadsanställningar av personer 
inskrivna på AMA.  
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Fokusområde: Människors vardag  
 
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i 
olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter 
att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan 
människor. 

   

 
Totalt har förvaltningen 66 hyreskontrakt (avdelningen ensamkommande inte inräknat), varav 44 är 
andrahandskontrakt och 22 stödkontrakt. Förvaltningen har samverkat med AllboHus för att ge den enskilde 1:a 
handskontrakt istället för andrahandskontrakt. Det är trögt att omvandla andrahandskontrakt till 1:a 
handskontrakt och det beror i huvudsak på AllboHus uthyrningsregler. Har den enskilde skulder (även skulder 
som inte rör hyror) får de inte 1:a handskontrakt även om de betalar hyran och sköter sig i övrigt. Förvaltningens 
inriktning är att ett jourboende beviljas till bostadslösa i första hand, i avvaktan på att den enskilde på egen hand 
tar ansvar för att ordna en bostad. Förvaltningen hyr 22 lägenheter för detta ändamål.  
 
Förvaltningen har ett ansvar för att särskilt barn men också utsatta vuxna människor har en skälig levnadsnivå, 
det innebär att ständigt hitta boendelösningar för att tillgodose detta behov av tak över huvudet. 
 
Mötesplatserna på Värendsgatan och Rönnedalsvägen har tillskapats för integration och med språkcafé. Den nya 
mötesplatsen har också satt fokus på kvinnor som levt i utanförskap. Mötesplatsen som ABF håller i, i Torpsbruk, 
som förvaltningen engagerar sig i, har under hösten fått ett uppsving med fler aktiviteter av ABF och andra 
frivilligorganisationer. 
Förvaltningen har engagerat sig i Alvesta Folkfest som genomfördes i september i år, för tredje året i rad. 
Folkfesten genomfördes i Folkets Hus eftersom det regnade. Trots vädret kom cirka 2000 personer, bedömningen 
är att hälften har en utländsk bakgrund. Därför kan konstateras att Folkfesten var lyckad utifrån ett 
integrationsperspektiv. Omsorgsförvaltningen deltog för första gången i planeringen av Folkfesten, vilket innebar 
att fler människor utifrån ett mångfaldsperspektiv deltog.   
Samarbete har inletts mellan integrationsgruppen på förvaltningen och med omsorgsförvaltningen för att ge stöd 
och mötesplatser för utlandsfödda äldre och funktionsnedsatta som lever i utanförskap.   
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Fokusområde: Barns och ungas behov  
 
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en 
trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika 
samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och 
social ohälsa. 

   

 
Barn och unga och personer med missbruksproblem återkommer i liten omfattning inom ett år Vid 
mätning 2017, 3 % respektive 8 % efter avslutad utredning/insats, tyder på god kvalitet i 
verksamheterna. Under året har förberedelse skett för att starta familjecentral och den integrerade 
mottagningen och närvaroprojektet.  Inriktningen är tidiga upptäckter och tidiga insatser. Detta har 
också skett inom ramen för satsning på hemnära stöd för ökat vardagsfungerande. Ytterligare 2 
personer, socialpedagoger har anställts för att jobba med stöd till ungdomar/unga vuxna från 16 - 20  
år.  
 
 
 
Fokusområde: Trygg välfärd  
 
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där 
människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd 
trygghet. 

   

 
Samarbete med kommunerna i länet och Region Kronoberg har fortsatt under året för att förbättra 
förutsättningarna för människor med psykisk ohälsa. 
Info-center fortsätter sitt arbete med att ge nyanlända möjligheter att navigera i samhällets 
välfärdssystem. Arbetsmarknadsavdelningen har anställt personer som vandrar i Alvesta för att skapa 
trygghet för medborgarna.  
Under 2017 har ett projekt pågått ”Av ungdomar, För ungdomar”. Syftet har varit att genom 
ungdomscoacherna skapa interaktion, erfarenheter och kunskap som utmynnar i att de nyanlända 
ungdomarna i Alvesta får en ökad trygghet och minskar gapet mellan dem och andra ungdomar som 
har bott här länge. Syftet är också att de ska skapa egna nätverk utifrån en bredare bas av människor. 
Projektplanen följdes väl. Totalt deltog 21 ungdomar, varav 9 var kvinnor, snittåldern var 16 år och 
flertalet har Afghanistan som födelseland. Resultatet har följts upp genom enkät. På en 10-gradig 
skala är medelvärdet 8,3 om projektet påverkat integration av ungdomar.  
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5.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan 
 
Fokusområde: Hållbar tillväxt  
 
Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar 
idag och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. 
Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. 

   

        
Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att 
etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att 
fler medborgare ska bli självförsörjande. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse 2017 Resultat 
2016  

Resultat 
2015 

Uppgift 2 
lämnas av 

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?   
Mål 2017: 7,5% (resultat 2014: 7,9%; riket 
4,2%, länet 5,0%). 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 32 

Resultatet redovisas i 
april 2018 

7,9% 8,1 % IFO 

Antal hushåll som har ekonomiskt 
bistånd ska minska med tio procent. 
Antal hushåll 161231 skall minska med 10 % 
Andelen personer med försörjningsstöd 
som inte återkommit ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, ska var minst 90 % 
2017. 

Målet är uppfyllt. 
T o m 24 år, -21 % 
Från 25 år, -13 % 
Flykting, -33 %, 
Totalt -21 % 
 
Målet är uppfyllt. 
93,5 % har inte åter- 
kommit. 

 
 
 
 

Totalt 
+1,5 % 

 
 
 
 

Totalt 
+1,3 % 

IFO 

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha 
en arbetsplan mer tydligt mål för att komma i 
självförsörjning. 
100% skall ha en arbetsplan med inriktning på 
egen försörjning. 
 

Målet är uppfyllt. 
100 % har en arbets- 
Plan med inriktning på 
egen försörjning. 

 
 

---- 

 
 

---- 

IFO 

 
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 
• Antalet aktuella hushåll i jmf mellan december 2017 och december 2016 visar på en tydlig 

minskning från 2016 till 2017, se ovan. Antal hushåll från december 2015 till december och 
mellan 2014 till 2015 har en marginell ökning.  

• Samtliga ärenden har en arbetsplan. I arbetsplanen planeras vid varje besök vilka aktiviteter som 
ska göras för att främja egen försörjning. T ex inskrivning på AF, praktik på AMA, ordna med 
förskola, söka sjukvård för ohälsa, deltagande i Väninnor till väninnor, samt SFI studier. 
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Fokusområde: Människors vardag  
 
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i 
olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter 
att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan 
människor. 

   

 
 
 

Mål 3. Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo 
genom att vi tillskapar bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer. 

 

Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse 
2017 

Resultat 
2016 

Resultat 
2015 

Uppgift 2 
lämnas av 

Antalet förstahandskontrakt för 
brukare i lägenhet skall öka. 
Antalet brukare med 2a handskontrakt 
161231 som får 1:a handskontrakt under 
2017 skall öka. 

Målet är inte 
uppfyllt.  

------- --------- IFO 

 
 
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

• Det går framåt med samarbetet med AllboHus, boendesamordnaren och AMA har bidragit till 
att det skett en utveckling. Att omvandla 2:a handskontrakt till 1:a handskontrakt har 
påbörjats. Totalt har förvaltningen 66 hyreskontrakt (avdelningen ensamkommande inte 
inräknat), varav 44 är andrahandskontrakt och 22 är stödkontrakt, ett litet antal har fått 1:a 
handskontrakt. Orsaken till trögheten, som beror på uthyrningsregler, är främst att om den 
enskilde har skulder (även skulder som inte rör hyror) får de inte 1:a handskontrakt även om 
de betalar hyran och sköter sig i övrigt. Inriktningen är att jourboende ges till bostadslösa i 
första hand i avvaktan på att den enskilde på egen hand tar ansvar för att ordna en bostad, 
därför hyr förvaltningen 22 lägenheter för detta ändamål.  
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Fokusområde: Barns och ungas behov  
 
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en 
trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika 
samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och 
social ohälsa. 

   

 
 

 
Mål 5. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt barn 
och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga 
och jämlika förhållanden. Barn och ungas hälsa ska stärkas. 
  

Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse 2017 Resultat 
2016  

Resultat 
2015 

Uppgift 2 
lämnas av 

Öka antalet personer med beroende-
problematik som ansöker om 
hjälp/råd/stöd hos avdelning Vuxen/ 
missbruk. 
Antal egenansökningar helår 161231 ökar 50% 

 
Andelen vuxna med missbruksproblem 
21 år och äldre som inte kommit tillbaka 
ett år efter avslutad utredning/insats ska 
vara minst 90 % 2017. 

 

Målet är inte uppfyllt. 
Antal egenansökningar 
har ökat med 15 %. 
 
 
 
Målet är uppfyllt. 
92 % har inte återkom- 
mit. 

 
 
 
 
 
 
 

90 % 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFO 

Öka antalet personer som söker hjälp/stöd/ 
råd hos avdelning barn och familj. 
Antal egenansökningar helår 161231 ökar 50% 
 
Andelen ungdomar som haft utredning/insats som 
inte återkommit till socialtjänsten inom ett år 
efter avslutad utredning/insats, ska vara minst 90 
% 2017. 

Målet är i stort sett 
uppfyllt. Antalet 
egenansökan har ökat 
med 46 % 
 
Målet är uppfyllt. 
97 % har inte återkom-
mit. 

 
-------- 

 
 
 

95 % 

 
 
 
 
 

85 % 

IFO 

 
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

• Antalet ansökningar inom avdelningen missbruk vuxen har ökat stadigt sedan 2014 och verkar 
nu ha stabiliserat sig. Personalstyrkan har under 2017 varit decimerad av olika skäl vilket 
bidragit till sämre möjlighet till kontinuitet i klientkontakterna och i det motiverande och 
uppsökande arbetet. Antalet aktualiseringar har ökat med 15 % från 2016 till 2017, vilket är 
värt att notera. Antalet aktualisering var närmare 300 2017. 

• Att barn och unga och personer med missbruksproblem återkommer i liten omfattning inom 
ett år efter avslutad utredning/insats, tyder på god kvalitet i verksamheterna.  

• Antalet ansökningar inom avdelningen barn och familj har ökat från 19 st 2016 till 35 st 2017. 
Det kan bedömas att målet är uppnått.  
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Fokusområde: Trygg välfärd  
 
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där 
människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd 
trygghet. 

   

 
 

 
Mål 6. Alla ska uppleva att det är en trygg livsmiljö i Alvesta kommun. 

 

Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse 
2017 

Resultat 
2016 

Resultat 
2015 

Uppgift 2 
lämnas av 

 
Mål 7. Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, 
trygghet och respekt för den enskilde. 

 

Mål/mått enligt Mål och budget 2017 Måluppfyllelse 
2017 

Resultat 
2016 

Resultat 
2015 

Uppgift 2 
lämnas av 

Mäta upplevd trygghet hos 
ensamkommande barn 
Mätning av upplevd trygghet som görs 
i oktober 2016 skall ha samma eller 
förbättrat resultat i oktober 2017. 

Målet är uppfyllt. 
76 % är trygga  

 
82 % 

 
--------- 

IFO 

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 
• Förvaltningen har under hösten deltagit i en nationell enkätundersökning om ensamkommande 

barn/ungdomar. Resultatet visar att 13 av 33 har svarat av de ensamkommande ungdomarna. Den 
låga svarsfrekvensen var över lag låg i hela landet. Av resultatet framkommer att 76 % känner sig 
mycket trygga eller ganska trygga där de bor. 15 % känner sig ganska otrygga och resten svarar 
vet ej. Vid föregående års mätning bedömdes 82 % vara trygga i sitt boende. Vid föregående års 
mätning ställdes inte frågan så tydligt. Resultatet i år får bedömas som mycket bra med hänsyn 
tagen till de omflyttningar av ungdomar som gjorts under 2016 och 2017. 
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6. Ekonomi  
 
6.1 Driftredovisning 
 
 
Driftredovisning  
 
Miljoner kronor 
(med en decimal) 

Budget  
2017  
(Y) 

Bokslut 
2017 
(X) 

Budget  
Avvikelse 

2017 
(Y-X) 

Utfall  
2016 

Intäkter -67,5 -71,3 3,8 -100,9 
Personalkostnader 81,1 89,2 -8,1 97,3 
varav AMA-anst. 3,9 11,8 -7,9 15,2 

varav familj-/jourhem 4,3 5,6 -1,3 4,7 

Övriga kostnader 83,6 87,8 -4,2 92,9 
Nettokostnad 97,2 105,7 -8,4 89,3 
 
Driftredovisning per verksamhet 
 
Miljoner kronor (med en decimal) 

Budget 
2017 
(Y) 

Bokslut 
2017 
(X) 

Budget- 
avvikelse 

2017 
(Y-X) 

Utfall  
2016 

 

Nämnd o styrelseverksamhet 0,7 0,9 -0,1 0,8 
Förvaltningskontor 18,4 19,7 -1,3 14,3 
Barn & familj, inkl. Familjeenheten 29,8 30,6 -0,8 36,6 
Ensamkommande flyktingbarn 2,7 9,9 -7,2 -10,5 
Ekonomiskt bistånd 26,7 28,3 -1,6 31,6 
Missbruk vuxna, inkl. STOBE 9,8 10,1 -0,3 9,5 
Arbetsmarknadsavdelningen 9,1 6,2 2,9 7,1 
Summa  97,2 105,7 -8,4 89,3 
 
Analys av årets utfall 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Det största som hänt på nämnden för individ- och familjeomsorg sedan 2016 är att Migrationsverket 
beslutade först säga upp alla platsavtal med kommunen gällande ensamkommande flyktingar och att 
de dessutom beslutade att sänka ersättningen från 1.900 kr/dygn till 1.350 kr/dygn. Detta gjorde 
således att intäkterna för nämnden gällande ensamkommande flyktingbarn minskade med 30,7 
miljoner kronor mellan 2016 och 2017 (avd. Ensamkommande flyktingbarn och Barn & familj). 
Nämnden har under hela 2017 jobbat för att ställa om verksamheten för att matcha denna 
intäktsminskning. Man har b.la varslat personal vi två tillfällen under året, samt en tredje gång i 
januari 2018, på avdelningen för Ensamkommande barn, man har sparsamt tillsatt personal inom 
förvaltningen som av någon anledning har avslutat sin anställning. Dessutom har nämnden jobbat 
mycket med att folk som får försörjningsstöd istället anställs på Arbetsmarknadsavdelningen för att 
arbetsträna för att kunna komma ut i arbetslivet.  Det kan också konstateras att nämnden har minskat 
både sina personalkostnader (8,1 mnkr) och övriga kostnader (5,1 mnkr) jämfört med 2016. 
 
Större budgetavvikelser 
Under 2017 blev nämnden beviljade ett tillfälligt budgettillskott på 10 miljoner kronor av 
Kommunfullmäktige. Dessa 10 miljonerna användes för att minska det stora intäktsbortfallet som 
nämnden hade pga. Migrationsverkets ändrade ersättningar (8 mnkr till Ensamkommande barn och 2 
mnkr till Barn & familj). Detta tillsammans med de ökade intäkterna på Arbetsmarknadsavdelningen 
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så blev intäktsresultatet något bättre än budget. Underskottet på personalkostnader kan hänföras till de 
ökade arbetsmarknadsanställningarna som nämnden gjort under året (7,9 mnkr mer än budget), dock 
ligger detta helt i den linje som nämnder jobbar med för att få ner utbetalningarna på 
försörjningsstödet. Övriga kostnader hamnar på ett underskott främst beroende på högre 
placeringskostnader Barn och familj och högre försörjningsstöd än budgeterat. 
  
Den avdelning som har det största underskottet, är avdelningen för Ensamkommande flyktingbarn. 
Trots budgettillskottet på 8 miljoner kronor hamnar resultatet med ett underskott på 7,2 miljoner 
kronor. Den största faktorn till detta är de minskade intäkterna från Migrationsverket, minus 16,8 
miljoner kronor mot budget (exkl. budgettillskottet). 
 
Arbetsmarknadsavdelningen har förutom de ökade personalkostnaderna också genererat betydligt 
ökade intäkter mot budget (9,3 mnkr), dessa intäkter kommer framförallt från Arbetsförmedlingen. 
Dessutom har man inte genomfört det utbildningspaket som var tänkt till de arbetstränande på ca 500 
tusen kronor. 
 
Avdelningen för Ekonomiskt bistånd har ett underskott på 1,6 miljoner kronor, detta kan framförallt 
härröras till det ökade försörjningsstödet (3,6 mnkr) under 2017 mot budget. Därtill skall också läggas 
att etableringsutbetalningarna inte blev lika stora som beräknat i budgeten (1,3 mnkr). 
 
Förvaltningskontorets underskott kan framförallt härröras till ökade kostnader inom IT-licenser, 
verksamhetssystem och hyror mot budgeterad nivå. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Arbetet med hemmaplanslösningar för både barn, ungdomar och vuxna fortsätter och vi stärker 
organisationen för att kunna ge stöd även på helger till olika målgrupper på hemmaplan. 
Detta ger på sikt tidigare stöd och hjälp till olika målgrupper och förhindrar externa placeringar. 
 
Inom avdelning Ensamkommande barn kommer intäkts- och kostnadsförändringar att följas särskilt 
noga. Anpassning av verksamheten utifrån budget och prognos kommer vid behov ske under året. 



 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Årsrapport 2017   
 
 

17 
 

6.2 Investeringsredovisning 
 
 
Investeringsredovisning per projekt 
 
Miljoner kronor (med en decimal) 

Budget 
2017 

nettoinv. 

Bokslut 2017 
 

Budget- 
avvik. 
2017 

Utfall 
2016 

nettoinv. inkomster utgifter netto 

Inventarier IFO 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
       
       
       
Totalt 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
 
 
Större budgetavvikelser 
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7. Medarbetare 
 
 
7.1 Nyckeltal 
 
 
Nyckeltal Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2015 
Antal anställda 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
Antal tillsvidareanställda4 

 
107 
113 

 
126 
131 

 
91 

111 
Pension inom 10 år5 
Antal  
-varav socialsekreterare 
-varav ungdomspedagoger 
 
Andel i procent 
-varav socialsekreterare 
-varav ungdomspedagoger 

 
32/113 

2/52 
6/30 

 
28 
4 

20 
 

 
21/131 

2/53 
8/48 

 
16 
4 

17 
 

 
21 

2/42 
6/42 

 
19 

5 
14 

Sjukfrånvaro  
Antal sjukdagar per anställd 
Sjukfrånvaro i procent 
-varav män 
-varav kvinnor 
-längre än 59 dagar 

 
29,3 
7,7 
8,6 
7,2 

70,1 

 
25,7 
6,6 
6,6 
6,6 

42,3 

 
23,0 
6,5 
7,9 
5,7 

48,5 
Personalomsättning 
Personalomsättning i procent 

 
18,6 

 
14,5 

 
13,5 

 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Antal anställda 
Behålla personal inom verksamheten är en angelägen fråga. Förvaltningen har under 2017 
fortsättningsvis lyckats med att rekrytera kompetent personal och har inte, som flera 
kommuner i landet, behövt anlita bemanningsföretag. Antalet anställda har under året minskats i 
huvudsak beroende på att verksamheten boende för ensamkommande har färre barn/ungdomar.  
 
Pension inom 10 år 
Den stora utmaningen med anledning pensionsavgångarna framöver är svårigheten att rekrytera 
chefer. 
 
Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron på avdelningen ekonomiskt bistånd har under året varit jämförelsevis hög, 37,7 dagar. 
Orsakerna till sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade utan är av andra orsaker. Flera, både 
individuella och gruppvisa, insatser är gjorda för att behålla medarbetare i arbete och återfå de 
medarbetare som är sjukskrivna till sitt ordinarie arbete. 

                                                
4 Per december månad. 
5 Tillsvidareanställda födda 1950–1958. 
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Sjukfrånvaron på HVB ensamkommande har haft en stor frånvaro under året, 56,2 dagar. Orsaken till 
frånvaron bedöms delvis bero på hög arbetsbelastning och oro för organisationsförändring och varse. 
Inom avdelningen Missbruk vuxen har den höga sjukfrånvaron påverkats av enstaka personers 
sjukdom, som inte är arbetsrelaterad. I övrigt har förvaltningen en relativt låg sjukfrånvaro. 
 
Rehabiliteringsinsatser på förvaltningen har skett genom fortsatt Basal kroppskännedom”, av Previa, 
inom avdelningarna Ekonomiskt bistånd och Staben. Previa har haft föreläsning på avdelningen Barn 
och familj angående fysiska arbetsmiljön och praktiskt individuellt stöd. Massagestol har inskaffats 
till förvaltningskontoret. Sjukskrivningsförebyggande samtal med psykolog erbjuds vid behov.  
 
 
Större utbildningsinsatser under året 

• Signs of safety inom avdelningen barn och familj. En utredningsmetodik för barn och familj.  
• Våld i nära relationer till samtliga inom myndighetsutövningen 
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8. Nyckeltal 
 
 
Nyckeltal December 

2017 
December 

2016 
December 

2015 
Ekonomiskt bistånd nyanlända    
Hushåll t o m 24 år 66 84 82 
Hushåll fr o m 25 år 253 290 275 
Flyktingar 66 103 113 
Utbetalt kronor/hushåll 5 860 5 870 5 143 
Vuxen/missbruk    
HVB SoL 4 12 7 
Stödboende SoL 0 0 - 
Familjehem SoL 1 2 1 
HVB LVM 0 1 1 
Barn och familj    
HVB SoL 9 12 7 
HVB LVU 3 2 0 
Familjehem SoL 36 44 42 
AMA    
Inskrivna personer 131 91 136 
Arbetsmarknadsanställda 58 23 55 
Avslutade till arbete 3 4 4 
Boende ensamkommande    
Totalt antal boende i egen regi  53 60 
Totalt antal boende i eget boende 12 20 32 
 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Det kan konstateras att antal hushåll har minskat i jämförelse från december 2016 till december 2017, 
t o m 24 år med 21 %, från 25 år med 13 % och flyktingar med 33 %. I jämförelse med utbetalt 
försörjningsstöd per hushåll mellan december 2016 och 2017, har det i praktiken kostnaderna minskat 
om hänsyn tas till generella kostnadsökningar. 
 
Merparten av stöd/insatser inom avdelningen Missbruk vuxen sker på hemmaplan i form av 
öppenvård, där av få personer på HVB/behandlingshem och familjehem. 90 % av personerna får 
behandling i öppenvård. 
 
Det är en nedåtgående trend inom barn och familj rörande HVB placeringar. 2015-2016 var det ett 
stort ärendeinflöde, vilket har en föranlett en tillfällig ökning. Familjehemsplaceringar ligger på en 
jämn hög nivå, det är medvetet eftersom inriktningen är att ha familjeinriktad vård före 
institutionsvård.  
 
Under året har en utökning skett på Arbetsmarknadsavdelningen med större lokaler och fler 
handledare för att minska beroendet av försörjningsstöd. Fler personer som lever i utanförskap har 
kommit i sysselsättning/lärande utifrån sina förutsättningar. 
 
Sedan våren 2016 har antalet anvisningar från Migrationsverket för ensamkommande asylsökande 
barn/ungdomar minskat radikalt. I HVB och stödboende har antalet ensamkommande minskat från 
december 2016, 53 till december 2017 till 28. 
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9. Framtid  
 
I verksamhetsplanen för 2018 framkommer följande behov av verksamhetsförändringar: 
 

• Fokus på hemnära stöd för ökat vardagsfungerande. Under 2018 kommer verksamheterna att 
få ett delvis förändrat uppdrag, vilket kommer att innebära ett tydligare fokus mot 
socialpedagogiskt arbete där unga vuxna är prioriterade. 

• Utveckla preventivt arbete och tidiga insatser i form av tillskapande av familjecentral och ett 
aktivt samarbete med utbildningsförvaltningen där bl a elevers frånvaro i ett tidigt skede ska 
uppmärksammas. 

• Nystart av verksamheten socialpsykiatri inom IFO. Från årsskiftet 2017 - 2018 kommer en 
överföring av socialpsykiatrin från omsorgsförvaltningen till individ- och familjeomsorgen att 
ske. Detta innebär att socialpsykiatrin samordnas med individ- och familjeomsorgens 
verksamhet för vuxna missbrukare i syfte att samla ansvaret för samsjuklighet och 
socialpsykiatri. Personellt innebär detta att ca 25 nya medarbetare tillkommer. 

• Under första halvåret 2018 kommer vidare två integrerade mottagningar för missbruks- och 
beroendevård att etableras i länet, en i Ljungby och en i Växjö. De två beroendeterapeuterna 
och därmed 12-stegsprogrammet, kommer då att flytta över till mottagningen i Växjö. 
Beroendeterapeuterna behåller dock sin anställning i Alvesta kommun och placering vid 
avdelningen Missbruk/vuxen. 

• Avdelningen ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen kommer att ha ett närmare 
samarbete med Allbo Lärcenter. 

• Anpassa boende för ensamkommande efter verksamhetens behov och ekonomi 
• Att arbetsmarknadsavdelningen möter de behov som finns 
• Fler hushåll behöver uppnå självförsörjning 
• Att färre barn lever i hushåll med ekonomiskt bistånd 
• Barn, unga och vuxnas psykiska ohälsa/ missbruk ska uppmärksammas mer 
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Beslutsunderlag 
1. Kvalitetsberättelse 2017, nämnden för individ- och familjeomsorg,

30 november 2017. 

Redogörelse 
Kvalitetsberättelsen syftar till att beskriva hur kvalitetsarbetet har 
fortlöpt under det gångna året. Den ska spegla det arbete som gjorts 
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Insatser inom socialtjänstlagen skall vara av god kvalitet. För 
utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamgeten skall 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Ledningssystemet 
för det möjligt för ledningen att styra verksamheten så rätt sak görs 
vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör ordning och reda i 
verksamheten så att händelser som kan leda till missförhållanden eller 
andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt de lagar och föreskrifter som gäller för socialtjänsten kan 
förebyggas. 

Därigenom ökar verksamhetens nytta för en enskilde och kan också 
vara fråga om andra intressenters nytta, tillexempel ett 
medborgarperspektiv, eftersom alla har ett intresse av att offentligt 
finansieras vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt och ges i 
enlighet med gjorda prioriteringar och mål. 

De områden som omfattas i det systematiska kvalitetsarbetet är: 
Kvalitetssäkring av utredning och insatser enligt SoL, LVU och LVM, 
riskanalyser, handläggning och dokumentation, synpunkter och 
klagomål, avvikelser, rapportering enligt Lex Sarah, uppföljning 
utverdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring, tillgänglighet och 
bemötande, personal och kompetensförsörjning, intern och externa 
samverkan och samarbete. 

Beredning 
NIF AU § 7 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att godkänna upprättad kvalitetsberättelse för 2017. 

10.
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2017-11-30 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
Iren Johansson 
Kvalitetssamordnare 

Kvalitetsberättelse för 2017 
Kvalitetsberättelsen syftar till att beskriva hur kvalitetsarbetet fortlöpt under det gångna året. 
Den ska spegla det arbete som gjorts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som är 
reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 3 §, i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) och det beslutade ansvaret för kvalitets- och ledningssystem som nämnden för 
individ- och familjeomsorg beslutade om 2016-04-04 § 17. 

Insatser inom socialtjänstlagen skall vara av god kvalitet. För utförandet av socialnämndens 
uppgifter skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Ledningssystemet gör 
det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle på rätt sätt. 
Systemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till 
missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt de lagar och föreskrifter som gäller för socialtjänsten kan förebyggas. 

Därigenom ökar verksamhetens nytta för den enskilde och kan också vara fråga om andra 
intressenters nytta, till exempel ett medborgarperspektiv, eftersom alla har ett intresse av att 
offentlig finansierad vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt och ges i enlighet med gjorda 
prioriteringar och mål. 

De områden som omfattas i det systematiska kvalitetsarbetet är: 
-Kvalitetssäkring av utredning och insatser enligt SoL, LVU och LVM, 
-Riskanalyser 
-Handläggning och dokumentation 
-Synpunkter och klagomål 
-Avvikelser/Rapportering enligt Lex Sarah 
-Uppföljning, utvärdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring 
-Tillgänglighet och bemötande 
-Personal och kompetensförsörjning 
-Intern och extern samverkan och samarbete 

Kvalitetssäkring av utredning och insatser enligt SoL, LVU och LVM 
Det finns riktlinjer för myndighetsutövning inom barn och familj och ekonomiskt bistånd, en 
översyn av riktlinjerna ska genomföras under 2018. Missbruk vuxen ska ta fram riktlinjer för 
verksamheten under 2018. 
Ledningssystem med ansvar och processer finns upplagd för verksamheterna, systemet är lätt 
åtkomligt för samtliga medarbetare från intranätet. Rutiner för verksamheten och riktlinjer 
finns länkade till processerna. 
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Riskanalyser 
Riskanalyser dokumenteras inom arbetsmiljöområdet. Inom verksamheten ensamkommande 
barn/ungdomar görs riskanalyser och dokumenteras avseende transporter och att ungdomarna 
sover i sina rum. Riskanalyser genomförs regelbundet i verksamhet men dokumenteras inte i 
tillräcklig omfattning. Det är ett förbättringsområde. Riskanalyser genomförs vid förändring 
av verksamheterna och dokumenteras inom förvaltningen. 
 
Handläggning och dokumentation 
Avdelningarna ekonomiskt bistånd, barn och familj och missbruk vuxen arbetar med att följa 
föreskrifterna om handläggning och dokumentation genom att ha ledningssystem för 
verksamheten, ta fram riktlinjer och rutiner och ständigt arbeta utifrån föreskrifterna i 
vardagsarbetet. 
 
Synpunkter och klagomål 
Synpunkter och klagomål hanteras oftast vid direktkontakt. Fyra klagomål har utretts under 
året från närstående, den enskilde, familjehem och god man. Från den närstående och den 
enskilde har kritiken rört sig om bemötande och handläggning. Det framkom inget i 
utredningen som tydde på annat än att bemötande och handläggning utförts enligt lagar och 
föreskrifter och svar har lämnats till dem. God man framförde klagomål på att en ungdom inte 
fick stöd av verksamheten för ensamkommande ungdomar. God man fick genom brev ett 
klargörande om varför den unge inte kunde få stöd från verksamheten för ensamkommande 
eftersom han var utskriven från verksamheten och får stöd genom socialsekreterare inom 
avdelningen barn och familj.  
 
Familjehemmets klagomål handlade om att socialtjänsten brustit i att avsluta kontakten med 
familjehemmet på ett bra sätt. Samtal erbjöds det f d familjehemmet för att få till ett bra 
avslut. Det meddelades brevledes till familjen. 
 
 
Avvikelser/Rapportering enligt Lex Sarah 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har hittills inget system för avvikelsehantering. 
I samband med upphandling av nytt verksamhetssystem kommer ett avvikelsesystem att 
införas, i början av 2018, i Procapita/Lifecare. Att införa rutiner för avvikelse och användande 
av systemet blir ett viktigt utvecklingsarbete under 2018. 
 
Under 2017 har fem utredningar enligt Lex Sarah genomförts, en av dem har lett fram till 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tre av rapporterna och utredningarna 
avser missförhållanden på boende för ensamkommande, en avser missförhållande inom 
avdelningen barn och familj och en av rapporterna och utredningarna är ett allvarligt 
missförhållande inom avdelningarna barn och familj och vuxna missbrukare. 
 
Två av de Lex Sarah-utredningar som genomförts avseende boende för ensamkommande har 
handlat om utåtagerande och hotfulla beteenden av ungdomarna mot personal som lett till en 
otrygg miljö på boendena. Åtgärder som vidtagits är omplacering, drogkontroller, samverkan 
mellan cheferna på boenden för ensamkommande och arbetsledning på avdelningen barn och 
familj har intensifierats för att komma fram till en gemensam handlingsplan. 
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Det har framkommit att behov av kompetensutveckling finns hos personalen som arbetar i 
verksamheten för ensamkommande barn/ungdomar.  

En utredning ledde fram till en anmälan om lex Sarah till IVO. Det allvarliga missförhållandet 
uppmärksammade behov av att ta fram rutiner för handläggning av ungdomar mellan 18 – 20 
år med missbruksproblem och eller samsjuklighet. Dessutom har planering skett under året för 
att arbeta med hemnära insatser för ökat vardagsfungerande med prioritering av unga vuxna, 
som ska sjösättas under våren 2018. En integrerad mottagning för personer från 16 år och 
äldre med missbruk och samsjuklighet ska startas i länet under 2018. 

Brister i rutiner för beredskapen avseende nycklar och vilka som bor i stödlägenheterna 
skapade delvis ett missförhållande.  Bedömningen var att missförhållandet främst orsakades  
av att rutiner inom Hälso- och sjukvården inte fungerat tillfredsställande. Rutiner kring 
nycklar och stödlägenheter har tagits fram för att förhindra risk för missförhållanden eller 
missförhållanden.  

 Uppföljning, utvärdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring 

De mål och resultatindikatorer som redovisats/följts upp under året är: 

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?   
Mål 2017: 7,5 % (resultat 2014: 7,9%; riket 4,2%, länet 5,0%). 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) nr 32. Resultatet redovisas i april 2018. 
Antal hushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska med tio procent. 
Antal hushåll 161231 skall minska med 10 %, Målet är uppfyllt, hushållen har minskat med 
totalt -21 % från december 2016 till december 2017, från december 2015 till december 2016 har en 
ökning skett med 1,5 % och mellan 2014 till 2015 också en ökning med 1,3 %. 
Andelen personer med försörjningsstöd som inte återkommit ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, ska var minst 90 % 2017. Målet är uppfyllt, 93,5 % har inte kommit åter inom ett år. 
Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en arbetsplan med tydligt mål för att komma i 
självförsörjning. 
100% skall ha en arbetsplan med inriktning på egen försörjning. Målet är uppfyllt samtliga har 
en arbetsplan. 
Antalet förstahandskontrakt för brukare i lägenhet skall öka. 
Antalet brukare med 2a handskontrakt 161231 som får 1:a handskontrakt under 2017 skall 
öka. Målet är inte uppfyllt. Det går framåt med samarbetet med AllboHus, boendesamordnaren och 
AMA har bidragit till att det skett en utveckling. Att omvandla 2:a handskontrakt till 1:a handskontrakt 
har påbörjats. Totalt har förvaltningen 66 hyreskontrakt (avdelningen ensamkommande inte inräknat), 
varav 44 är andrahandskontrakt och 22 är stödkontrakt, ett litet antal har fått 1:a handskontrakt. 
Orsaken till trögheten, som beror på uthyrningsregler, är främst att om den enskilde har skulder (även 
skulder som inte rör hyror) får de inte 1:a handskontrakt även om de betalar hyran och sköter sig i 
övrigt. Inriktningen är att jourboende ges till bostadslösa i första hand i avvaktan på att den enskilde på 
egen hand tar ansvar för att ordna en bostad, därför hyr förvaltningen 22 lägenheter för detta ändamål.  
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Öka antalet personer med beroendeproblematik som ansöker om hjälp/råd/stöd hos 
avdelning Vuxen/ missbruk. 

Antal egenansökningar helår 161231 ökar 50 %. Målet är inte uppfyllt. Antal egenansökningar har ökat 
med 15 %. Antalet ansökningar inom avdelningen missbruk vuxen har ökat stadigt sedan 2014 och verkar 
nu ha stabiliserat sig. Personalstyrkan har under 2017 varit decimerad av olika skäl vilket bidragit till 
sämre möjlighet till kontinuitet i klientkontakterna och i det motiverande och uppsökande arbetet. 
Antalet aktualiseringar har ökat med 15 % från 2016 till 2017, vilket är värt att notera. Antalet 
aktualisering var närmare 300, 2017. 
Andelen vuxna med missbruksproblem 21 år och äldre som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad 
utredning/insats ska vara minst 90 % 2017. Målet är uppfyllt. 92 % har inte återkommit. 
Öka antalet personer som söker hjälp/stöd/ råd hos avdelning barn och familj. 
Antal egenansökningar helår 161231 ökar 50 % Antalet ansökningar inom avdelningen barn och familj 
har ökat från 19 st 2016 till 35 st 2017. Det kan bedömas att målet är uppnått.  
Andelen ungdomar som haft utredning/insats som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter 
avslutad utredning/insats, ska vara minst 90 % 2017. Målet är uppfyllt. 97 % har inte återkommit. 
Mäta upplevd trygghet hos ensamkommande barn 
Mätning av upplevd trygghet som görs i oktober 2016 skall ha samma eller förbättrat resultat i 
oktober 2017. 
Förvaltningen har under hösten deltagit i en nationell enkätundersökning om ensamkommande 
barn/ungdomar. Resultatet visar att 13 av 33 har svarat av de ensamkommande ungdomarna. Den låga 
svarsfrekvensen var över lag låg i hela landet. Av resultatet framkommer att 76 % känner sig mycket 
trygga eller ganska trygga där de bor. 15 % känner sig ganska otrygga och resten svarar vet ej. Vid 
föregående års mätning bedömdes 82 % vara trygga i sitt boende. Vid föregående års mätning ställdes 
inte frågan så tydligt. Resultatet i år får bedömas som mycket bra med hänsyn tagen till de 
omflyttningar av ungdomar som gjorts under 2016 och 2017. 
 
 
Tillsyn IVO 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder för Kronans, Svärdets och 
Spirans ungdomsboenden. Huvudmannen ska säkerställa att 

• inskrivning med tillhörande lämplighetsbedömning samt utskrivning görs i enlighet med 
gällande bestämmelser 

• de processer och rutiner som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet fastställs 
• verksamheten har ett fungerande system för att hantera klagomål och synpunkter enligt 

gällande bestämmelser 
Nämnden för individ- och familjeomsorg i Alvesta ska senast den 15 februari 2018 redovisa för IVO 
vilka åtgärder som nämnden har vidtagit. 
 
Egenkontroll 
Under året, 2017 års internkontroll, har processer och rutiner uppdaterats. Handläggningen av 
individärenden har granskats för att säkerställa att processerna i ledningssystemet följs. 
Resultatet av kontrollen är godkänd. En blankett har tagits fram för att underlätta 
kontrollen/granskningen och införs nu med regelbunden kontroll under året. Arbetet fortsätter 
att utföras som en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt lag och föreskrifter 
 
Medborgarundersökning 
Alvesta kommun har deltagit i undersökningen vid sex tillfällen, senast 2017.  Kommunens 
resultat jämförs med de 131 kommuner som var med i undersökningen under hösten 2017. 
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Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Alvesta kommun som en 
plats att bo och leva på, blev 51 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 60). Alvestas 
resultat var högre 2015, värdet var då 52. År 2013 var det 48. 
 
Det sammanfattande betygsindexet ”vad medborgarna i Alvesta kommun tycker om 
kommunens verksamheter” blev 53 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 55). 
Alvestas resultat var högre 2017 än 2015, 51 och 2013, 46. 
Det sammanfattande betygsindexet ”vad medborgarna i Alvesta kommun tycker om 
kommunens verksamhet för stöd för utsatta personer” blev 51 (genomsnittet för 
jämförelsekommunerna blev 49)  

• Kvinnorna ger ett högre sammanfattande betygsindex än män. 
• De som har vänner/bekanta som fått hjälp från socialtjänsten ger ett sämre betyg än 

genomsnittsindex. 
• De som inte har egen erfarenhet av hjälp från socialtjänsten ger ett sämre betyg än 

genomsnittsindex. 
• De som själva fått hjälp av socialtjänsten ger ett bättre betyg än genomsnittsindex 
• De som arbetar/arbetat inom socialtjänsten ger ett högre och högt betyg i jmf med 

genomsnittsindex 
• De som bor i centralorten ger lite sämre betyg än genomsnittsindex 
• Annan tätort ger bättre betyg och utanför tätort   

Ytterligare tre verksamheter i Alvesta kommun hade högre betygsindex än jämförelse-
kommunerna, vatten och avlopp, förskolan och äldreomsorgen.  
Av prioriteringsmatrisen, sammanställning av undersökningen, påvisas vilka verksamheter 
som bör prioriteras, bör förbättras om möjligt, som kan ges lägre prioritet och verksamheter 
som bör bevaras. De verksamheter som kategoriseras på detta sätt föreslås uppmärksammas 
för att få nöjdare medborgare i Alvesta kommun. Stöd för utsatta personer anses tillhöra 
kategorin som kan ges lägre prioritet. Ur ett medborgarperspektiv blir det märkligt att stöd för 
utsatta personer kan ges lägre prioritet samtidigt som tillgången på bostäder behöver 
prioriteras. En stor anledning till att personer är utsatta är att det är hemlösa/bostadslösa eller 
trångbodda. Tolkningen är att det är en teknisk analys, som behöver analyseras vidare. 
De frågeområden som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare, enligt undersökningen, är 
i Alvesta kommun: 
•Trygghet 
•Fritidsmöjligheter 
•Bostäder 
 
Internkontroll 
Återrapportering av internkontrollplan gjordes på nämnden i december 2017, av 
internkontrollplanen framkom att verksamheten sköttes på ett bra sätt vid genomgång av 
kontrollpunkterna förutom att vid ett tillfälle hade attest vid representation gjorts av en som 
deltog i representationen. Uppmaning sker att följa reglerna för attest vid representation. 
 
Tillgänglighet och bemötande 
Servicemätning via telefon och e-post 
Denna mätning görs årligen och ingår i de ca 40 KKiK-måtten, där ca 260 kommuner ingår. 
Syftet med undersökningen är att se sin egen utveckling och få möjlighet att jämföra 
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kommunens service med likvärdiga kommuner. Resultatet av mätningen ska ses som ett 
arbetsinstrument för målsättning och policy. Mätningen har skett genom uppringning, av 
konsultföretaget JSM Telefront, och skickande av e-post till kommunen. Mätperioden var 
under veckorna 42 t o m 45. Totalt sett har kommunens resultat förbättrats i jämförelse med 
likvärdiga kommuner, 10 000 – 20 000 invånare, sedan 2016. Framförallt har tillgänglighet 
per telefon, andel fullständiga avsändaruppgifter och svarskvalitet förbättrats avsevärt.  

-Andelen lyckade kontaktförsök med IFO, 25 % har svarat inom 60 sekunder, i övrigt ingen 
kontakt. En marginell förbättring har skett sedan 2016 då endast 17 % svarade och inom 60 
sekunder. Kan vara ett möjligt förbättringsområde, problemet kan vara att handläggarna har 
telefontid. 
-Andelen om man fått svar på frågan som ställts hos IFO var god, 17 %, resterande dålig. 
2016 var resultatet 8 % god och 8 % medelgod. Resultatet visar om man vid genomförda 
sökningar erhållit svar på de frågor man haft. Bedömningen utgår från om frågan blir 
besvarad eller om handläggaren inte kunde svara eller bara delvis. Det är ett förbättrings-
område. 
-Information i svaren från handläggarna var 100 % god 2017 i jämförelse med 2016 där 50 % 
var god och 50 % medelgod. 
-Intresse och engagemang i svaren från handläggarna, var 2017 god till 100 % i jämförelse 
med 2016, 50 % god och 50 % medelgod. Det har skett en förbättring av resultatet. 
-Bemötande, gradering har skett av bemötandet, mycket god, god, medelgod och dålig. 
Bedömningen har gjorts på det bemötande handläggaren ger, är han/hon tillmötesgående, 
trevlig, hjälpsam, trovärdig. Bemötandet från handläggarna har till 100 % bedömts som 
mycket god. 2016 var resultatet 50 % mycket god och 50 % medelgod. En klar förbättring har 
skett i bemötandet. 
-Svarstider, tiden från skickandet av e-post till svar av kommunen. IFO har en svarstid på 
inom ett dygn, 91 % och 9 % inom 1-2 dygn. En avsevärd förbättring sedan 2016 då var 
svarstiden inom ett dygn, 64 %, 9 % 1-2 dygn,  
-Avsändaruppgifter, 91 % inom IFO har fullständiga avsändaruppgifter, 9 % har endast namn 
och telefonnummer. En förbättring behöver ske. 
-Svarskvalitet, har ytterligare information getts än svar på frågan, 9 % 2017, 10 % 2016 och 
30 % 2015. 
Sammanfattningsvis kan sägas att IFO får ett gott resultat avseende information och 
bemötande. Förbättringsområdet är att vara mer tillgänglig per telefon och svara snabbare.   

Information till alla, en granskning av kommunernas webbplatser, självskattning. 
Informationen till medborgarna har med åren fått en allt större betydelse inom den offentliga 
sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina 
frågor på kommunens webbplats. Av 235 deltagande kommuner hade de bästa kommunerna 
95 % av de efterfrågade områdena på webbplatsen och den sämsta kommunen 39 %. Alvesta 
kommuns resultat är 74 % och hamnar i ranking på 146:e plats. En framträdande orsak till att 
resultatet inte är bättre för Alvesta kommun är avsaknad av e-tjänster. Arbetet med att införa 
e-tjänster är på gång och därför förväntas ett bättre resultat kommande år.  

Personal och kompetensförsörjning 
Avdelningscheferna har fått förvaltningschefens uppdrag att ta fram respektive avdelnings 
behov av kompetensutveckling med prioritering och att redovisa vilka utbildningar som 
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hittills har genomförts. På ledningsgruppen har bemanningssituationen genomgåtts 
regelbundet. Stora förändringar har skett inom en av förvaltningens avdelningar  
(Enheten boende för ensamkommande). Dessutom har en översyn av bemanningsbehovet 
skett som lett till omflyttning av resurser på förvaltningen.  
Satsningar på ledarskapsutbildningar för arbetsledare har skett. 1:e socialsekreterare Gustaf 
Haglund, Carola Johansson och Azad Khadiri och enhetschef Helen Carstens har under året 
genomfört ledarskapsutbildningen UGL (Utveckling av grupp och ledare) 
 
Intern och extern samverkan och samarbete 
 
Samverkan sker externt med olika aktörer, förvaltningar och huvudmän: 
Den som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS ska identifiera de processer där 
samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska av 
processerna och rutinerna framgå hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. 
Genom processerna och rutinerna ska även säkerställas att samverkan möjliggörs med externa 
aktörer. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa processer och rutiner är inte fastställda 
i ledningssystemet. Det är ett förbättringsområde. 
 
I länet och lokalt förekommer en väl utvecklad samverkan även om processerna inte är 
dokumenterade i ledningssystemet. Som exempel sker samverkan med Region Kronoberg 
kring psykisk hälsa, integrerad mottagning för missbrukare/samsjuklighet, familjecentral, med 
BVC, MVC, habiliteringen, Kvinnofrid Kronoberg, Barnahus och Vuxenpsykiatrin. Inom 
kommunen sker samverkan med AllboHus bostadsföretag, med Utbildningsförvaltningens 
elevhälsa för tidig upptäckt och tidiga insatser, med arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan . Samverkan sker också med intresseorganisationer, kyrkan och med 
Kultur och fritid, fältgrupp i samverkan, arbetsmarknadsgrupp i samverkan kring 
kompetensutveckling och arbete mellan förvaltningarna. 
 
Intern samverkan 
Inom förvaltningen sker samverkan i individärenden, avseende våld i nära relationer, 
arbete/sysselsättning och tillfälliga bostäder. Det genomförs regelbundet samrådsmöten 
mellan avdelningarna inom förvaltningen. 
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Sammanträdesdatum 

2018-02-23 9(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2018/24:702 

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter (E-cigaretter) 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 25 januari 2018 
2. Bilaga: KF § 121, 28 november 2017 

Redogörelse 
Riksdagen har beslutat om en ny lag (425:2017) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 
2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter 
inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska 
cigaretter ska anmäla detta till kommunen, samt att kommunerna har 
ett tillsynsansvar över försäljningen. 

Nämnden för myndighetsutövning är ansvarig nämnd för den nya 
lagen enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-11-28. Den praktiska 
tillsynen och registerhållningen handläggs av nämnden för individ- 
och familjeomsorg som sedan tidigare handlägger ärenden enligt 
tobakslagen åt nämnden för myndighetsutövning. 

Enligt gällande beslut avseende tillsynsavgifter för handel med tobak, 
folköl och receptfria läkemedel är avgiften 900 kr per område. I de fall 
tillsynen kan samordnas sätts avgiften ner med 75 procent på övriga 
tillsynsområden utom det mest omfattande området. Förslagsvis bör 
även tillsynsavgiften för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ingå i 
denna ordning. 

Beredning 
NIF AU § 8 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att: 

1. Tillsynsavgift för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska sättas 
till 900 kr. Kan samordning av tillsyn ske, ska tillsynsavgiften 
sättas ner med 75 procent på samma sätt som gäller för tobak, 
folköl och receptfria läkemedel.  

2. Tillsynsavgift för e-cigaretter skall tillföras avgifterna för övriga 
tillsynsområden. 
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Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
 

 
Tjänsteskrivelse 
 
Datum 
2018-01-25 

 

 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se 
 
  

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter 
 
Riksdagen har beslutat om en ny lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar 
bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att 
butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen, samt att 
kommunerna har ett tillsynsansvar över försäljningen. 
 
Nämnden för myndighetsutövning är ansvarig nämnd för den nya lagen enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2017-11-28. 
Den praktiska tillsynen och registerhållningen handläggs av nämnden för individ- 
och familjeomsorg som sedan tidigare handlägger ärenden enligt tobakslagen åt 
nämnden för myndighetsutövning. 
 
Enligt 46 §, i lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, får en 
kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt 20 § 
samma lag.  
 
Enligt gällande beslut avseende tillsynsavgifter för handel med tobak, folköl och 
receptfria läkemedel är avgiften 900 kr per område. I de fall tillsynen kan 
samordnas sätts avgiften ner med 75 % på övriga tillsynsområden utom det mest 
omfattande området. Förslagsvis bör även tillsynsavgiften för e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare ingå i denna ordning. 
 
 
 
Niklas Larsson 
Alkoholhandläggare/utredare 
 

 

mailto:ifo@alvesta.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Sida

19(27)

Kommunfullmäktige

KF § 121 KS 2017/326.003

Revidering av reglementet för nämnden för
myndighetsutövning med anledning av ny lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

ALVESTA KO!V1îvff
Individ- och fumi!ico11;, ···:

2018 -01- 2 4

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kommunstyrelsen, daterat den 14 november 2017
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 31 oktober

2017.
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 22

oktober 2017.
4. Protokoll från nämnden för myndighetsutövning, § 31, daterat den 16

oktober 2017.

Redogörelse
Från och med 1 juli 2017 har en ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425) trätt i kraft. Den 16 oktober 2017
beslutade nämnden för myndighetsutövning att föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera nämndens reglemente med
anledning av att den nya lagen har trätt i kraft.

Nämnden för myndighetsutövning föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att komplettera nämndens reglemente med tillägg i
reglementets 6 § under rubriken om nämndens särskilda uppgifter. Där
föreslås fullmäktige lägga till en punkt 1 O, benämnd "Ärenden enligt
lag (2017:425) om elektroniska e-cigaretter och påfyllningsbehållare".

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Revidera nämnden för myudighetsutövnings reglemente genom att
lägga till en punkt 1 O i 6 § benämnd "Ärenden enligt lag (2017:425)
om elektroniska e-cigaretter och påfyllningsbehållare".

Protokollet skickas till
Kommunstyrelsen för verkställande

Nämnden för myndighetsutövning för kännedom

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 10(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2018/14:113 

Val av ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorgs 
arbetsutskott 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017 (KF §145, 
2017) att entlediga Anita Thörn von Rosen (MP) från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg och  
därmed som ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorgs 
arbetsutskott. Nämnden får i uppdrag att utse en ersättare i 
arbetsutskottet för Anita Thörn von Rosen (MP) 

Beredning 
NIF AU § 9 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att utse Robert Öström (MP) som ersättare i nämnden för individ- och 
familjeomsorg arbetsutskott.  

12.
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2018/15:103 

Val av representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017 (KF §145, 
2017) att entlediga Anita Thörn von Rosen (MP) från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg. Anita 
Thörn von Rosen hade för nämnden för individ- och familjeomsorg 
även uppdrag som representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet. 

Nybygdenarvet är ett arv som tillföll kommunen 1937. En arbetsgrupp 
tar fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen som i sin tur fördelar 
avkastningen från arvet till behövande i Västra Torsås församling 
enligt vad testamentet föreskriver. Nybygdenarvet är en skogsfastighet 
på ca 65 hektar. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att entlediga Anita 
Thörn von Rosen får nämnden i uppdrag att utse en representant i 
arbetsgruppen för Nybygdenarvet. 

Beredning 
NIF AU § 10 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familj beslutar 
att utse Heléne Andersson (C) som representant i arbetsgruppen för 
Nybygdenarvet. 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2018/35:062 

Information om samverkan avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Beslutsunderlag 
1. Utfall försörjningsstöd 2008-2018 per januari 2018, 12 februari 

2018 
2. Diagram Ekonomiskt bistånd, 12 februari 2018. 
3. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 12 februari 2018. 

Redogörelse 
Redogörelse lämnas under sammanträdet 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet. 
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Vht 58100 FÖRSÖRJNINGSSTÖD          

Konto3Namn (flera objekt)

År Värden Totalt
 Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec

2008 1 247 1 160 1 099 1 309 1 272 1 369 1 138 1 036 1 252 1 218 1 125 1 514 14 738 10
2009 1 282 1 543 1 730 1 653 1 537 1 635 1 667 1 746 1 609 1 527 1 535 1 732 19 195 9
2010 1 630 1 563 1 970 1 721 1 773 1 959 1 724 1 615 1 598 1 672 1 646 1 714 20 584 8
2011 1 763 1 641 2 080 1 952 2 079 1 895 1 656 1 753 1 834 1 811 1 811 2 104 22 378 5
2012 1 945 1 865 2 072 1 836 2 032 1 966 1 819 1 670 1 736 2 141 1 983 2 062 23 127 3
2013 1 922 1 897 1 943 1 943 2 007 1 940 1 913 1 637 1 614 1 957 1 665 1 714 22 151 6
2014 1796 1781 1890 1846 1773 1849 1900 1478 1785 1953 1700 2196 21 947 7
2015 1759 1770 2124 1969 1853 2127 1973 1774 1830 1909 1778 2094 22 960 4
2016 1 834 1 712 2 064 1 931 1 885 2 132 2 028 1 636 1 913 1 982 2 045 2 302 23 464 2
2017 2 127 1 983 2 246 1 915 2 157 2 127 2 023 1 800 1 750 1 835 1 951 2 056 23 970 1
2018 1 960 1 960
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,8 Öppnade grön, avslutade röd, hushåll över 25 år
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15  Öppnade grön, avslutade röd, hushåll över 25 år
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STATISTIK 2017 2018-02-12 



ÅRET 2017 
- Ny organisation 

- Förberedande – insatser till för att stötta personer in på 
arbetsmarknad 
- Bröd till IFO och UF 

- Intern Service – Uppdrag åt kommunen  
- Matkörning, Biltvätt, Städ, Cityvärdar och Industriskola 

- Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 
- ESF Matchning Kronoberg 
- ESF Processledning 
- ESF Etableringssamverkan 
- ESF Kompetens för framtiden 
- DUA 

- OCN  
- Kvalitetsäkra lärande i praktiska moment samt validera 

informellt lärande 
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STATISTIK  
JANUARI 2018 

• 3 till jobb utanför AMA 43 %  
• 0 till studier 
• 34 (25) på betald arbetsträning i förberedande  
• 65 (62) anställda 
• Totalt 134 (138) inskrivna varav 13 (14) är under 25 år. 

 

PÅ GÅNG 
• Samverkan med Allbolärcenter kring läranderesultat 
• Ny anställning snickeri 
• Fler fasta uppdrag (tittar på Möbelhantering, Bil-pool mm) 
• Olika projektidéer 
• Samverkan med fler aktörer tex Tyrolen 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 13(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §        

Information om Dataskyddsförordningen, GDPR 

Redogörelse 
EU:s dataskyddsreform, GDPR, blir lag den 25 maj 2018 och ersätter 
Personuppgiftlagen, PUL och dataskyddsdirektivet. 

EU:s dataskyddsreform syftar till att modernisera gällande lagstiftning 
om dataskydd. Den innebär en förstärkning av den enskildes 
rättigheter och tydliggör ansvar och skyldigheter för den som 
behandlar personuppgifter. 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 14(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2018/20:020 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfrånvarostatistik per december 2017. 
2. Tillbud, 24 januari 2018. 

Redogörelse 
Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 
om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 
dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 
olyckor 

Beredning 
NIF AU § 11 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

 

 

 

  

16. 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
IFO 27,56 28,65 29,5 29,28 29,8 30,43 31,18 32,27 32,39 31,99 30,45 29,27
A. Kommun 23,75 23,75 23,76 24,12 24,24 24,15 23,98 23,74 23,57 23,11 22,65 22,23

Analys: Fortsatt oro i samband med omställning. Börjar nu plana ut och på väg ner. Många dagar jämfört med kommunen i övrigt.
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
IFO 3,35 2,65 2,37 2,05 2,74 2,69 2,53 2,6 2,29 1,88 1,84 2,05
A. Kommun 2,27 2,02 2,07 1,95 1,97 1,67 1,44 1,54 1,75 1,88 1,76 1,82

Analys: Ökningen i april skuklle kunna härröras till andra varslet? Sista månaden har färre varit sjukskrivna. 
Sista månaden har sjukfårnvaron gått ner och ligger exakt som hela kommunen.
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
IFO 7,01 7,26 7,45 7,33 7,41 7,6 7,89 8,22 8,3 8,26 7,89 7,68
A. kommun 6,65 6,66 6,69 6,72 6,76 6,73 6,69 6,62 6,59 6,5 6,37 6,24

Analys: Troligen ökad oro pga av omställning men börjar nu plana ut. Fortfarande ökning på förvaltningen jämfört med kommunen i stort som har en svag nedgång.
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
IFO 65,02 66,15 66,76 69,95 69,39 72,45 72,29 72,26 72,83 71,92 73,26 70,14
A. kommun 63,89 65,37 66,46 66,77 66,87 67,25 67,03 66,77 66,29 65,62 65,68 65,24

Analys: Andelen långtidssjukskrivna har tidigare ökat men är på väg att minska igen..
 Att det ökat kan bero på psykisk ohälsa som vi vet tar längre tid innan man är tillbaka i arbete
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
IFO 20 21 16 17 17 14 13 14 12 13 15 21
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning
Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

IFO 37,87 32,1 31,25 31,48 31,45 32,91 32,69 30,87 31,54 35,1 36,99 35,33
A. kommun 31,95 32,18 32,01 32,58 32,1 31,54 30,87 31,93 31,15 31,23 37,37 31,96

Analys: 
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Friskindex.
Månadsanställda med 0- 3  sjukdagar i % senaste 12-månadsperioden. (Rullande tolv) 

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
IFO 84,47 81,25 85,26 87,34 85,81 84,62 87,01 86,93 86,09 88,89 89,44 87,94
A. Kommu 86,82 87,05 87,36 88,76 89,02 90,79 92,44 91,53 88,94 88,89 89,79 90,36

Observera skalan till vänster, som dragits ut för att visa skillnader.

Analys: Här kan vi se att utav de månadsanställda på IFO så är det 87,94 % som har max tre dagars sjukfrånvaro under 
senaste 12 månaderna. Utav de månadsanställda har  33,35 ingen sjukfrånvaro alls senaste 12 månaderna. Vilket ger att 
av de månadsanställda har 54,59 % en sjukfrånvaro på 1-3 dagar senaste 12 månaderna.
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Sammanträdesdatum 
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Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §        

Meddelanden 

Informationsunderlag 
1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1549-17, 22 januari 

2018. 
2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 308-18, 24 januari 

2018. 
3. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna 

gällande in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs 
län, 24 januari 2018. 

4. Överenskommelse om övertagande av kontrakt, 23 januari 2018. 
5. Meddelande om beslut: Statsbidrag för fördjupas samverkan om 

nyanländas etablering i samhället, 24 januari 2018. 
6. Avtal med Kronobergs kommuner gällande kortare placeringar, 15 

januari 2018. 
7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2254-17, 26 januari 2018 

Beredning 
NIF AU § 12 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 16(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NIF §       Dnr NIF2018/19:002 

Delegationsbeslut   

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin 
beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen 
delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller 
fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, december 2017 och januari 
2018 

2. Avdelningen Barn och familj, december 2017 och januari 2018 
3. Avdelningen Vuxen, december 2017 och januari 2018 
4. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Missbruk/vuxen, 20 december 
2017. 

5. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg, avdelningen Missbruk/vuxen, 20 december 
2017. 

6. Beslut om verksamhetsbidrag, 6 februari 2018 

Beredning 
NIF AU § 13 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 
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NIF §        

Övriga ärenden   

Redogörelse 
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