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Delårrapport per augusti 2020 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Delårsrapporten per 31 augusti 2020 för nämnden för arbete och lärande visar en 
budgetavvikelse på -13,5 miljoner kronor och en prognostiserad budgetavvikelse för 
helår på -21,8 miljoner kronor. Den mest avgörande delen till försämringen på -12 
miljoner kronor, bidrar köp av utbildning till.  Ekonomiskt bistånd bidrar med en 
avvikelse mot budget på -10,8 miljoner kronor vilket till viss del är med anledning av 
effekterna av Covid-19. Eftersom väsentligt färre nyanlända har kommit till kommunen 
än tidigare beräknat blir intäktsprognosen lägre i augusti och för helåret, vilket innebär 
försämring med cirka 3 miljoner kronor mot majprognosen. I övrigt har en del 
kostsamma ärenden förekommit under första delen av 2020 inom avdelning vuxen med 
anledning av att det har skett en ökning av vård enligt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall.  

I delårsrapporten redovisas även nämndens måluppfyllelse enligt verksamhetsplanen 
2020. Utöver det redovisas nyckeltalen; andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd 
och andel vuxna biståndsmottagare av befolkning samt särskilda uppdragen; ta fram en 
koncerngemensam process för ökad sysselsättning och utreda hur familjecentrum kan 
utvecklas som finns inom kommunfullmäktiges område som nämnden för arbete och 
lärande ansvar för.   

  

Bilagor 

Delårsrapport per augusti 2020, daterad den 11 september 2020.  
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Förvaltningschef 
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige  

 



 
Förvaltningen för arbete och lärande  Bilaga 2 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delårsrapport 2020 
 

Nämnden för arbete och 
lärande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till nämnden för arbete och lärande 2020-09-21



 
Förvaltningen för arbete och lärande  Delårsrapport 2020 
 

 
 

Innehållsförteckning 

1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ............................................................................................................. 1 

1.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL INOM NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE ................................................................. 1 
1.1.1 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt ................................................................................................ 2 

1.2 NÄMNDENS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN MED INTERNBUDGET ................................................................... 3 
1.2.1 Ledningsprocess: Finanspolitisk inriktning ........................................................................................ 3 
1.2.2 Ledningsprocess: Personalpolitisk inriktning ..................................................................................... 4 
1.2.3 Ledningsprocess: Hållbarhetspolitisk inriktning ................................................................................ 5 
1.2.4 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt ................................................................................................ 5 
1.2.5 Verksamhetsprocess: Människors vardag ......................................................................................... 6 
1.2.6 Verksamhetsprocess: Barn & ungas behov ....................................................................................... 7 
1.2.7 Verksamhetsprocess: Trygg välfärd .................................................................................................. 8 

2 KOMMUNFULLMÄKTIGES SÄRSKILDA UPPDRAG ..................................................................................... 9 

2.1 VERKSAMHETSPROCESS: HÅLLBAR TILLVÄXT ................................................................................................. 9 
2.2 VERKSAMHETSPROCESS: MÄNNISKORS VARDAG ........................................................................................... 9 

3 EKONOMI............................................................................................................................................... 10 

3.1 DRIFTREDOVISNING .............................................................................................................................. 10 
3.2 INVESTERINGSREDOVISNING ................................................................................................................... 14 

 
 
 



 
Förvaltningen för arbete och lärande  Delårsrapport 2020 
 

1 
 

1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 

Till visionen knyts tre ledningsprocesser och fyra verksamhetsprocesser. 
 
Tre ledningsprocesser 

 Finanspolitisk riktning 

 Personalpolitisk riktning 

 Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra verksamhetsprocesser 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
 
Till varje process knyts vidare: 
a) Strategi 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2020 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade indikatorerna väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.1.1 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt 
Mål: 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. 
 
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga 
resursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare och besökare. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas 
av 

2020 201912   

Andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, procent                                                            
Riktvärde: Mindre än 2019 

Inte klart 12 % NAL 

Ekonomiskt bistånd, andel vuxna biståndsmottagare av 
befolkning, procent                                                            
Riktvärde: Mindre än 2019 

juli 
2,0 % 

4,8 % NAL 

 
Andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd fluktuerar över tid under både 2019 och 2020. Resultat i 
andelen barn i hushåll med ekonomiskt bistånd hänger ihop med resultatet av andelen vuxna 
biståndsmottagare av befolkningen. I samband med att andelen vuxna biståndsmottagare ökar bidrar 
det till att barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ökar i liknande takt. På avdelningen ekonomiskt 
bistånd prioriteras barnfamiljer vid tillsättande av kommunala arbetsmarknadsinsatser inom 
exempelvis arbetsmarknadsavdelningen. 
 
Resultatet gällande ekonomiskt bistånd, andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen för 2020 är 
ännu inte klart. För 2019 var resultatet 12 procent. Genom ett långsiktigt arbete skedde ett trendbrott 
under 2019, kostnaderna för ekonomiskt bistånd var de lägsta på tio år i Alvesta kommun. Under det 
första halvåret 2020 vände trenden, biståndsmottagarna och utbetalt ekonomiskt bistånd ökade 
återigen. Avdelningen ekonomiskt bistånd har arbetat och fortsätter arbeta med åtgärder för att få 
individer till egenförsörjning genom tidiga insatser i samverkan med bland annat 
arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter och i viss mån Arbetsförmedlingen.  
 
Anledningen till ökningen av andelen vuxna biståndsmottagare under 2020 är främst effekterna av 
Covid-19, pandemin som fortsatt pågår. Med anledning av Covid-19 har deltagandet av 
biståndsmottagarna på olika aktiviteter och undervisning inte skett i samma omfattning. Det har lett 
till att vi inte kunnat följa upp närvaron för biståndstagarna i olika aktiviteter vilket är anledningen till 
att utbetalt ekonomiska bistånd legat högre sedan mars 2020. Under juni 2020 har vi sett ytterligare 
ökning av antalet ansökningar om försörjningsstöd, anledning till det är främst att ett stort antal 
biståndstagare inte påbörja något arbete med anledning av ett tufft arbetsläge och minskat 
arbetsutbud.  
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

1.2.1 Ledningsprocess: 
Finanspolitisk 
inriktning 

 

Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat 
vara åtminstone två procent av intäkterna motsvarande ca 25 
mnkr. För budgetåret 2020 föreslås 12 mnkr, motsvarande ca 1 
procent.  

Nämndmål 1 a Smidigt och effektivt arbete med datasystem. 
 

Resultat/prognos 1 a:1 Digital ansökan om försörjningsstöd 
Avdelningen för ekonomiskt bistånd på förvaltningen för arbete 
och lärande arbetar för införande av digital ansökan om 
försörjningsstöd. Förvaltningen undersöker två olika möjliga 
lösningar för den digitala ansökningstjänsten.  IT-leverantören 
Tieto kan leverera en produkt som är väl kompatibel med 
förvaltningens övriga verksamhetssystem och är lättillgänglig för 
medborgarna. Det andra alternativet för digital ansökan är en 
egenutvecklad lösning i kommunens e-tjänsteportal. Arbetet 
fortlöpermed att se över de två olika alternativen och planera för 
införandet av digital ansökan för ekonomiskt bistånd. 
Finansieringen för den digitala ansökan om försörjningsstöd är 
möjlig tidigast år 2021. 
 
1 a:2 Individens bästa i centrum – IBIC 
Planering för införandet av arbetsmetoden individen bästa i 
centrum, IBIC är beslutad och genomförd. Arbetsmetoden IBIC 
kommer att bidra till ett mer behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt för personalen inom socialpsykiatrin. Det systematiska 
arbetssättet ger säkrare överföring och återanvändning av 
information. Målet med IBIC är att individen får sina behov 
beskrivna på ett likvärdigt sätt samt att de får möjlighet att stärka 
sina egna resurser avseende genomförande av aktivitet och 
delaktighet. Under hösten 2020 kommer personalen inom 
socialpsykiatrin att genomföra utbildning för IBIC och påbörja 
implementeringen av arbetssättet på avdelningen.  
 
 
1 a:3 Procapita LifeCare – digitalisering 
De senaste åren har förvaltningen för arbete och lärande arbetat 
med införandet av LifeCare inom samtliga handläggargrupper på 
avdelningarna, ekonomiskt bistånd, barn och familj och 
vuxenavdelningen inklusive socialpsykiatri. I nuläget arbetar 
handläggarna inom ekonomiskt bistånd, barn och familj och 
handläggaren på missbruk inom avdelningen vuxen med 
verksamhetssystemet LifeCare. Under hösten 2020 kommer 
LifeCare att införas inom handläggargruppen socialpsykiatri. 
Förvaltningen arbetar systematiskt för bättre utnyttjande av det 
befintliga verksamhetssystemet genom att erbjuda bra service 
och support till samtliga handläggare. Strukturer byggs upp för att 
tillsammans på bättre sätt fånga upp förändringsbehov samt 
kunna anpassa IT-stödet efter verksamhetens krav och behov. Det 
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pågår även ett utvärderings- och utvecklingsarbete i syfte att 
digitalisera processerna.  
 
1 a:4 IST/Extens/Dexter 
Under våren 2020 har den manuella närvarohanteringen övergått 
till en digitaliserad frånvarohantering på utbildningen, svenska för 
invandrare, SFI. I samband med införandet av den digitaliserade 
frånvarohanteringen, Dexter är det nu möjligt att registrera 
anmäld frånvaro på alla SFI elever. Dexter hanteras av 
administratör och/eller lärare, som registrerar elevernas frånvaro 
under lektionstid eller efter genomförd lektion. Rutiner för 
användning och systematisk uppföljning ska tas fram under året. 
Undervisningstimmarna kommer sedan på sikt att användas som 
underlag för rapportering av närvaro till Statistiska central byrån, 
SCB. 
 

 

1.2.2 Ledningsprocess: 
Personalpolitisk 
inriktning 

 

Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som 
arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga förbättringar, en bra 
arbetsmiljö  
och ett jämlikt förhållningssätt 

Nämndmål 2 a Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på 
friskvårdsfaktorer 

Resultat/prognos 2 a:1 Trivsel och arbetsbelastning 
Från årsskiftet 2020 har avdelningarna barn och familj samt vuxen 
påbörjat mätning av trivsel och arbetsbelastning bland personalen 
genom applikationen Happy at Work. Mätningen kommer att 
fortlöpa under hela året för att därefter genomföra en 
utvärdering och ett ställningstagande till fortsatt användning av 
applikationen, för att mäta personalen trivsel och 
arbetsbelastning. Under våren har det för nämnden redovisats hur 
resultatet sett ut över tid samt hur medarbetaren har upplevt 
arbetssituationen under rådande pandemi. Undersökningarna i 
applikationen sker var fjortonde dag och bidrar till att 
arbetsledningen får information om medarbetares upplevda 
trivsel och arbetsbelastning kontinuerligt. Verktyget ger även 
möjligheten för medarbetare att lämna anonyma kommentarer 
vid samtliga undersökstillfällen. Genomförandet av 
undersökningarna bidrar till en återkommande diskussion om 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
 
2 a:2 Workshop gällande arbetsmiljön med personalen 
Med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer med 
anledning av Covid-19 har workshop gällande arbetsmiljö med 
personalen inte varit möjligt att genomföras. Under våren 2020 
har löpande risk- och konsekvensbeskrivningar genomfört kopplat 
till Covid-19.  
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1.2.3 Ledningsprocess: 
Hållbarhetspolitisk 
inriktning 

 

Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara 
utmaningar idag och imorgon   

Nämndmål 3 a Hållbar resursanvändning på arbetet och det livslånga lärandet  
 

Resultat/prognos 3 a:1 Erbjuda frukost åt IM-eleverna med hjälp av Mötesplats 
centrum 
Under våren 2020 har det arbetats med ombyggnation av 
lokalerna på Allbo Lärcenter inför flytt av 
Introduktionsprogrammet från lokalerna vid ”Bulten” på 
Fabriksgatan i Alvesta till Allbo Lärcenter på Hjärtenholmsvägen. I 
samband med starten av höstterminen har eleverna på 
introduktionsprogrammet påbörjat studierna på Allbo Lärcenters 
lokaler. På Café Hjärtat på Allbo Lärcenter erbjuds IM-eleverna på 
frallor till förmiddagsfikat.  
 
3 a:2 Digitalisering för minskad pappersanvändning  
I samband med införandet av det nya dokument- och 
ärendehanteringssystemet, Ciceron och att nämndsadministration 
gick över till digitalform upptäcktes behov och önskan om att även 
individutsottet skulle digitaliserar på liknande sätt. För 
individutsottet finns det ännu inte någon möjlig och säker lösning 
för digitalisering. Förvaltningen undersöker fortsatt möjligheten 
för en säker och smidig lösning för digitalisering av individutsottet.  
 

 

1.2.4 Verksamhetsprocess: 
Hållbar tillväxt 

 

Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar 
för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta 
skapar även förutsättningar för att fler medborgare ska bli 
självförsörjande 
 
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva 
efter förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande i 
demokratisk dialog med invånare, företagare och besökare.  

Nämndmål 4 a Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning 
 

Resultat/prognos 4 a Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret 
Förvaltningen för arbete och lärande arbetar för att säkerställa 
att det kommunala aktivitetsansvaret, KAA har ett system för att 
tillhandahålla och kvalitetssäkra de uppgifter som krävs för att 
kunna ha uppsikt över de unga vuxna, kartlägga de och samordna 
behovsanpassade insatser för ungdomarna som av olika 
anledningar inte går i gymnasiet. KAA är ett fortsatt 
utvecklingsområde i Alvesta kommun. Samtliga externa 
gymnasieskolor där vi har elever som läser är kontaktade och 
efterfrågade på elevförteckning av elever folkbokförda i Alvesta 
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kommun. Aktuella gymnasieskolor är även tillfrågade att de 
månadsvis ska inkomma med närvarolista till förvaltningen för att 
vi på så sätt ska kunna få kontakt med ungdomen som avviker 
från närvarorapporten. Genom att få kontakt med ungdomen i 
ett tidigt skede minskar risken att den ungdomen hamnar i 
utanförskap. Istället ska ungdomen få möjlighet till tidig 
kartläggning och därefter anpassade och samordnade insatser.  
 

 

1.2.5 Verksamhetsprocess: 
Människors vardag 

 

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 samt utvecklar hållbar samhällsutvecklande 
infrastruktur 
 
Alvesta kommun ska verka för att skapavarierande mötesplatser 
för kultur, integration och fritidsliv.  

Nämndmål 5 a 
Nämndmål 5 b 

Verka för att utveckla fler mötesplatser 
Verka för att utveckla familjecentrum till familjecentral 

Resultat/prognos 5 a:1 Ta fram förslag på sysselsättningsverksamhet för den som 
har lagstadgad rätt till sådan  
Under våren 2020 har möjligheterna om en 
sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik utretts. 
Utredningen visade på att det finns ett behov av 
sysselsättningsverksamhet för personer med insatser från 
socialpsykiatrin, missbruksproblematik och utanförskap. Nämnde 
för arbete och lärande beslutade om en omorganisering av 
Mötesplats Centrum som är en verksamhet där invandrar-
/nyanlända kvinnor som har varit i behov av sysselsättning, men 
som inte haft kapacitet att praktisera eller komma ut i arbetslivet 
varit verksamma på. Under flerårstid har kvinnorna på 
Mötesplats Centrum arbetat och utvecklats till att nu kunna 
komma ut i arbetslivet vilket ger utrymme för en omorganisation 
av den verksamheten. 
 
I Alvesta kommun finns det ett stort behov av att skapa 
meningsfull sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Den nya 
omorganiserade verksamheten som träder i kraft i oktober 2020 
kommer att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik och 
insatsen utges efter beslut enligt socialtjänstlagen. Stor vikt 
kommer att läggas på ett inkluderande förhållningssätt för 
besökare/deltagare för att motverka utanförskap. Insatserna 
kommer att vara anpassade efter den enskildes behov och 
förutsättningar. Den omorganiserade verksamheten 
”Riksdagsmannagården” kommer också att vara en öppen 
träffpunkt för alla, utan biståndsbeslut.  
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5 a:2 Mötesplats för unga vuxna i samarbete med Motorklubben i 
Alvesta  
Under våren har förvaltningen för arbete och lärande samarbetat 
med Motorklubben för att skapa mötesplats/förening för 
ungdomar som saknat annan organiserad fritidsverksamhet och 
önskat en meningsfull fritid. Med stöd från förvaltningen för 
arbete och lärande i form av rådgivning och bidrag har 
Motorklubben kunnat erbjuda unga vuxna sysselsättning i form 
av arbete med olika redskap och fordon på en ny lokal på 
Sjögatan 2 i Alvesta. Motorklubben i Alvesta fyller ett behov hos 
många ungdomar med socialsamvaro, samtal om värderingar och 
välja bort droger och kriminalitet. Under hösten 2020 kommer 
delar av lokalen att nyttjas till undervisning av IM-programmet.   
 
5 b Verka för att utveckla familjecentrum till familjecentral 
I samverkan med utbildningsförvaltningen, vårdcentralen och 
representanter från Region Kronoberg har förvaltningen för 
arbete och lärande påbörjat arbetet med att utveckla 
familjecentrum till familjecentral. Arbetet planeras fortlöpa 
under hösten 2020. Det avgörande för att kunna skapa en 
familjecentral är att det finns en öppen förskola vilket behöver 
byggas ut av utbildningsförvaltningen.   
 

 

1.2.6 Verksamhetsprocess: 
Barn & ungas behov 

 

Våra barn och elever blir världsmedborgare genom en likvärdig, 
jämställd och utvecklande utbildning. Utbildningen ska präglas av 
trygghet och studiero. Barns och ungas hälsa ska stärkas. 

Nämndmål 6 a 
Nämndmål 6 b 

Barnets bästa i Kronoberg gäller! 
Ökat antal personer som har gymnasieutbildning inom tre år 

Resultat/prognos 6 a:1 Implementera barnkonventionen 
Arbete för implementering av Barnkonventionen är påbörjad. 
Personal inom avdelningen barn och familj har deltagit på 
utbildning anordnad av Länsstyrelsens i samband med att 
Barnkonventionen blev lag i Sverige, 1 januari 2020. En del i 
implementeringen av Barnkonventionen är arbetet med ”Barnets 
bästa i Alvesta”. Implementering av Barnkonventionen ska ske på 
koncernövergripande plan, arbete för det pågår.  
 
6 a:2 Utveckla integrerade mottagnings arbete mot ungdomar och 
unga vuxna 
Tillsammans med Region Kronoberg och länets övriga kommuner 
har förvaltningen för arbete och lärande arbetat med att utveckla 
och bemanna den integrerade mottagningen för missbruks- och 
beroendevård. Arbetet på mottagningen sker både i form av 
individuella och familjeinriktade behandlingsinsatser. 
 
 
 
 



 
Förvaltningen för arbete och lärande   Delårsrapport 2020 
            

8 
 

6 b:1 Gymnasial lärlingsutbildning - GLU 
Under våren 2020 har förvaltningen för arbete och lärande utrett 
och tagit fram underlag för möjligheten att starta gymnasial 
lärlingsutbildning i form av; ett industriprogram med fyra 
inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram samt en utbildning 
inom barn och fritid. Lärlingsutbildning innebär att vi använder 
oss av den kompetens och de lärmiljöer som arbetslivet erbjuder. 
Utöver det kan vi även genom att erbjuda egen gymnasieskola 
styra kostnader och kvalitet mer direkt samt arbeta systematiskt 
med kvalitet. Nämnden för arbete och lärande har beslutat om 
att nationella gymnasieprogram i form av lärlingsutbildning ska 
starta i Alvesta kommununder hösten 2021. 
 
Introduktionsprogrammet med yrkesinriktning 
Introduktionsprogrammet med tre olika yrkesinriktningar i form 
av fordon, barn och fritid och vård och omsorg har startat på 
Allbo Lärcenter i samband med höstterminen 2020.  
 

 

1.2.7 Verksamhetsprocess: 
Trygg välfärd 

 

Alla ska uppleva hälsa, välmående och en trygg livsmiljö i Alvesta 
kommun. Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas 
av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde. 

Nämndmål 7 a Trygg integration och inkludering 
 

Resultat/prognos 7 a:1 Lärlingsutbildning i kombination med SFI 
Lärlingsutbildningen i kombination med SFI startade 
höstterminen 2020, samtidigt ökas utbildningsutbudet för vuxna 
nyanlända elever och samtidigt tillgodoser utbildningen behoven 
på arbetsmarknaden. Utbildningen ger möjlighet till en snabbare 
väg ut i arbetslivet för nyanlända i kommunen. 
Lärlingsutbildningen i kombination med SFI är ett samarbete 
mellan Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsavdelningen eftersom 
SFI-undervisningen genomförs på arbetsmarknadsavdelningen 
lokaler av SFI-lärare, och de praktiska delarna genomförs på 
arbetsmarknadsavdelningen och som stöd för det finns 
handledare som arbetsmarknadsavdelningen har till förfogande.  
 
7 a:2 DUA 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA ska främja 
samverkan mellan kommun och arbetsförmedlingen och utveckla 
nya samverkansformer. Kommunens samverkan med 
arbetsförmedlingen och DUA-modellen ska bidra till att minska 
ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas 
etablering i arbetslivet. Förvaltningen för arbete och lärande har 
under 2020 verkat för att DUA-modellen ska införas under 
hösten 2020. DUA-modellen ska bistå förvaltningen med 
ekonomiskt stöd samt stötta och hjälpa ungdomarna mot en 
snabbare väg till arbete genomsamverkan.   
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2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 

2.1 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 

Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall   
202008 

  

11. Ta fram en koncerngemensam process för ökad 
sysselsättning. 

Arbete 
pågår 

Inom ram  Inom ram NAL 

 
Förvaltningen för arbete och lärande har kartlagt vilka utbildningsbehov finns samt vilka individer som 
är i behov av sysselsättning och arbete. Under 2020 har introduktionsprogrammet med yrkesinriktning 
i form av industriprogram med fyra inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram samt en utbildning 
inom barn och fritid.  Likaså har gymnasial lärlingsutbildning samt lärlingsutbildning i kombinations 
med SFI kommit igång. Samarbete med Arbetsförmedlingen har kunnat vidmakthållas på grund av 
redan goda upparbetade samarbetsformer vilket bland annat har lett till att vi idag har cirka 70 
individer på extra tjänster inom kommunkoncernens olika verksamheter.  
 

2.2 Verksamhetsprocess: Människors vardag 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 

Status Finansiering Finansiering Ansvar 

    Utfall 
202008 

  

12. Utreda hur familjecentrum kan utvecklas 
 Arbete 
pågår 

Inom ram  Inom ram NAL 

 
Förvaltningen för arbete och lärande har i samverkan med förvaltningschef på 
utbildningsförvaltningen, verksamhetschef på Vårdcentralen och representant från 
utvecklingsavdelningen i Region Kronoberg påbörjat med att utveckla Familjecentrum till 
Familjecentral. Arbetet planerar fortlöpa under hösten 2020 i nära samverkan med ovannämnda 
parter. På avdelningen barn och familj pågår ett utvecklingsarbete med att utveckla TSI, tidiga 
samordnade insatser där familjecentrum är en viktig del. Samarbete med utbildningsförvaltningen är 
viktigt särskild med tanke på att det finns ett behov av öppen förskola vilket ska bedrivas av 
utbildningsförvaltningen.  
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3 Ekonomi 

3.1 Driftredovisning 

 

 
 
 

Analys av årets utfall per augusti 
Större budgetavvikelser 
 
Nämnden för arbete och lärande har per den 31 augusti förbrukat 158,6 miljoner kronor, dvs ca 13,5 
miljoner kronor mer än budget per 31 augusti, eller ca 73% av helårsbudgeten. De delar som har en 
negativ budgetavvikelse per den 31 augusti är verksamheten för köp av utbildning, ekonomiskt 
bistånd, avdelning vuxen och Allbo Lärcenter. Dessa delar prognostiserar också en större negativ 
budgetavvikelse vid årets slut. 
 
När det gäller intäkterna totalt sett så visar utfallet en negativ avvikelse medan helårsprognosen 
förväntas bli positiv. Detta beror på att arbetsmarknadsavdelningen verksamhet kommer att anställa 
fler personer via lönebidrag under hösten. Detta påverkar även personalkostnaderna, vilka har ett 
positivt utfall per den sista augusti, men förväntas ha en negativ helårsprognos, också detta beroende 

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Budget 

202008

Utfal l  

202008

Budget

avvikelse  

202008*

Budget 

202012      

Prognos 

202012

Budget- 

avvikelse 

202012*

Utfal l   

201912

Intäkter -44,0 -42,9 -1,1 -66,3 -69,8 3,5 -76,2

Personalkostnader 86,3 84,3 2,0 129,5 134,5 -5,0 138,4

Övriga kostnader 102,8 117,2 -14,4 155,0 175,3 -20,3 174,7

Summa 145,1 158,6 -13,5 218,2 240,0 -21,8 236,9

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Budget 

202008

Utfal l  

202008

Budget

avvikelse  

202008*

Budget 

202012      

Prognos 

202012

Budget- 

avvikelse 

202012*

Utfal l   

201912

Nämnd 1,0 0,9 0,1 1,4 1,4 0,0 1,3

Förvaltningskontor och övergripande 

verksamhet
71,7 79,1 -7,4 108,2 119,4 -11,2 118,1

varav köp av utbildning 49,2 57,7 -8,5 73,9 85,9 -12,0 81,8

varav övriga kostnader 14,3 15,2 -0,9 22,3 23,3 -1,0 24,2

Barn&Familj 22,7 19,1 3,6 34,1 29,5 4,6 32,6

varav stödboende -0,5 -1,8 1,3 -1,2 -3,1 1,9 2,5

Ekonomiskt bistånd 13,4 21,4 -8,0 20,2 31,0 -10,8 26,5

Avd vuxen, missbruk&socialpsykiatri 18,9 20,9 -2,0 28,4 29,9 -1,5 27,9

Arbetsmarknadsavdelning, AMA 5,0 0,6 4,4 7,5 7,0 0,5 3,1

Gymnasie- och vuxenutbildning, Allbo 

LC**
12,4 16,6 -4,2 18,4 21,8 -3,4 27,4

varav egen gymnasieutbildning, SFI 6,2 7,3 -1,1 9,4 10,9 -1,5 7,6

varav egen vuxenutbildning 3,7 5,4 -1,7 5,2 4,6 0,6 12,0

Summa 145,1 158,6 -13,5 218,2 240,0 -21,8 236,9

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

** en omorganisation inom avdelningen har skett vilket gör att siffrorna inte är helt jämförbara med föregående år
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på att AMA anställer fler via lönebidrag under hösten. Totalt sett förväntas AMA få en positiv 
helårsprognos. 
 
När det gäller köp av utbildning så har den tidigt vid årets början befarats överskrida budgeterade 
anslag och vid delårsrapporten är bedömningen likadan. Dock kan eleverna byta skola/program vid 
terminsstart hösten 2020 vilket kan göra att prognosen förbättras eller försämras. Även beträffande 
ekonomiskt bistånd så har det redan tidigt på året aviserats om ett prognostiserat överskridande. Från 
mars månad har utbetalat bistånd ökat på grund av att man inte kunnat följa upp närvaro under 
distansarbete med anledning av Corona. På grund av att det kommit väsentligt färre nyanlända till 
kommunen än beräknat, blir intäktsprognosen lägre i augusti och för helåret, vilket innebär försämring 
med ca 3 miljoner kronor mot majprognosen. Detta gör att ekonomiskt bistånd per den 31 augusti 
visar en negativ avvikelse på ca 8 miljoner kronor. På helår befaras avvikelsen totalt sett vara -11 
miljoner kronor. 
 
Avseende avdelning vuxen så har en del kostsamma ärenden förekommit under första delen av året. 
Detta bedöms delvis kunna minskas under andra halvan, men dock befaras ändå en negativ avvikelse 
vid årets slut att uppkomma. Det har skett en ökning av vård enligt LVM (Lagen om Vård av 
Missbrukare i vissa fall). 
 
När det gäller Allbo lärcenters verksamheter, egen gymnasieutbildning och vuxenutbildning, så 
uppvisar båda delarna en negativ avvikelse per den sista augusti. Till stora delar består det av 
minskade intäkter, dels i form av etableringsschablon från migrationsverket, dels statsbidrag från 
skolverket. För etableringsschablonen så har det minskat mer än vad som var känt när budget gjordes. 
Det berör i första hand SFI (svenska för invandrare) och IM spri (individuellt alternativ 
språkintroduktion). Denna minskning gör att även helårsprognosen förväntas bli negativ. För 
skolverkets statsbidrag så har en del elever avbrutit sina studier, andra har inte fått fullgoda betyg. 
Detta gör att fullt statsbidrag inte kommer att betalas ut för vårens studier. Dock förväntas skolverkets 
statsbidrag komma in enligt plan för hösten. Detta kan naturligtvis ändras, beroende på elevernas 
resultat. 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Utfallet per 31 augusti i förhållande till samma period föregående år är ca 5 miljoner kronor högre än 
föregående år. Det kan man bland annat se på förvaltningskontoret och övergripande verksamheter 
att ett högre utfall redovisas under 2020 än under 2019. Vilket bland annat beror på att tjänster har 
flyttats över till förvaltningskontoret från andra avdelningar. Vad gäller utfallet för köp av utbildning så 
är det högre än föregående år. Anledningen är att priserna för utbildningarna har ökat men även på 
förändringar i vilka program som eleverna har valt. Den största förändringen står stödboendet för. 
Orsaken är att under första halvan av 2019 så lades boendet ner och under de första månaderna på 
2020 så lades stödboendet ner. Detta gör att det inte finns några personalkostnader kvar, utan det är 
till större delen intäkter från migrationsverket. 
 
För avdelning ekonomiskt bistånd är utfallet högre för 2020 än för 2019. Det finns två anledningar till 
detta. Dels högre utbetalningar av försörjningsstöd, dels minskad intäkt från migrationsverket i form 
av etableringsschablon. Även för avdelning vuxen är utfall per 31 augusti högre. Det beror på att en 
dyr placering flyttades över under hösten 2019, vilken har påverkat utfallet under årets första åtta 
månader. Avdelningen har också varit tvungen att tillsätta tjänster, som från början skulle varit 
vakanta, på grund av hög ärendeinströmning. 
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Åtgärder för att nå en budget i balans 

 
 
 
Nämnden för arbete och lärande har tagit fram ett antal åtgärder. Detta arbete påbörjades redan 
under senhösten 2019, vilket gör att en del åtgärder redan finns med i budget 2020. Under första 
delen av 2020 har fler åtgärder tillkommit. En del är av tillfällig karaktär, tex i de fall man under en 
kortare tid valt att inte tillsätta tjänster där den ordinarie personalen är föräldraledig. Andra åtgärder 
är långsiktiga, tex att bedriva IM yrk-utbildningar i egen regi. Sammantaget beräknas samtliga 
planerade åtgärder att ge en besparing på dryga 18 miljoner kronor. 
 

Tabell 3. Åtgärdsplan

Mnkr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföl jn ing 

datum

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1 000 Avd.chef 200701 dec

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1 000 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1 200 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec

NAL22 Nedläggning stödboende 3 500 FC 200501 delår/dec

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 85 FC 200501 delår

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. 800 FC 200601 delår

NAL28 DUA - intäkter 250 Avd.chef 201231 dec

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F 220 Avd.chef 201231 dec

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen 187 Avd.chef 201231 dec

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd 170 Avd.chef 201231 dec

Summa 18 584
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Effekter enligt åtgärdsplan per 2020-08-31 

 
 
 
När det gäller uppföljning per 31 augusti så har 8,5 miljoner kronor kunnat hämtas hem. En del 
åtgärder kommer inte vara möjliga att realisera, medan flera har gått att genomföra. När det gäller de 
som inte har gått att genomföra så har det exempelvis varit tjänster vilka planerats vara vakanta, dock 
har ärendetillströmning gjort att det inte har varit möjligt. Ett annat exempel är den minskning av 
försörjningsstöd som utifrån läget vid årsskiftet ansågs rimlig, men på grund av den rådande pandemin 
snarare har ökat. 
 

Tabell 4. Effekter enligt åtgärdsplan

Löpnr Åtgärd Uppföljn ings

datum

Effekt per 

uppföl jn ings-

datum, tkr

Effekt per uppföl jn ingsdatum - beskrivning

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter augusti 600

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter augusti 625

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare augusti 0

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör augusti 1000

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna augusti 336

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) augusti 96

NAL7 Lägenhet stödboendet augusti 49

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad augusti 264

NAL9 Administration stab augusti -183 Planerad effektivisering har inte gått att genomföra

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj augusti 535

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe augusti 0 Tjänsten har inte kunnat vakanshållas.

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd augusti 294

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning augusti 0 Ännu ej genomförd

NAL14 Vakanshållning AMA augusti 164 Ej planerad neddragning, tjänstledig personal 5 mån

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj augusti 132

NAL16 Familjehem växling augusti 352

NAL17 Placeringskostnader vuxna augusti 208 Större effekt på hösten

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd augusti 0

På grund av rådande omständigheter blir det svårt 

att göra neddragning

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd augusti 0

På grund av rådande omständigheter blir det svårt 

att göra neddragning

NAL20 IMyrk i egen regi augusti 160

NAL21 Ökat intäktskrav augusti 80

NAL22 Nedläggning stödboende augusti 3808 Infaller först under sommar/höst

NAL23 Vakanshållning personal vuxen augusti 0 Infaller först under hösten

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat augusti 0 Infaller först under hösten

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj augusti 0 Infaller senare under året

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd augusti 0 Infaller senare under året

NAL27 Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar ek.bist. augusti 0 Infaller senare under året

NAL28 DUA - intäkter augusti 0 Infaller först under hösten

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F augusti 0 Infaller först under hösten

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen augusti 0 Infaller först under hösten

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd augusti 0 Infaller först under hösten

Summa 8520



 
Förvaltningen för arbete och lärande   Delårsrapport 2020 
            

14 
 

3.2 Investeringsredovisning 

Total investeringsbudget uppgår till 0,6 miljoner kronor, hittills har inget förbrukats. Föregående år var 
investeringsbudgeten 0,5 miljoner kronor och då förbrukades ca 0,8 miljoner kronor. Under 
innevarande år har dels inköpsstopp gjort att investeringsförbrukningen är låg, dels har ett statsbidrag 
använts för inköp av inventarier.  
 

 
 
Större budgetavvikelser 
 
Det finns inga större budgetavvikelser. 

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mkr Utfal l  

202008

Budget 

202012

Budget- 

avvikelse 

202012*

Utfal l  

201912

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Inventarier FAL 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 300,0 847,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Summa 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 300,0 847,0

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Prognos 202012



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2019-00227 040 

 

Åtgärdsplan för en budget i balans  

Beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att godkänna uppdaterad åtgärdsplan för budget i balans.   

Sammanfattning 

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 18 juni 2020 beslutade 
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att tillföra åtgärdsplanen ytterligare 
åtgärder vilka ska behandlas vid nämndens sammanträde den 21 september 2020. 
Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram 
förslag för ny organisation för avdelning Barn och familj till samma sammanträde, 
vilket behandlas i ett separat ärende.  

Arbetsutskottets ledamöter får under sammanträdet information om att sedan 
nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 18 juni 2020 har ytterligare 
fyra åtgärder tillförts åtgärdsplanen för budget i balans.  

1. Delegationen för unga i arbete, DUA, ökad intäkt motsvarande 250 000 
kronor 

2. Vakanshållning av tjänst vid avdelning Barn och familj, motsvarar besparing 
om 220 000 kronor 

3. Vakanshållning av tjänst vid längre sjukskrivning, samt att två föräldralediga 
socialpedagoger endast ersätts med en vikarie under den tid de överlappar 
varandra, vid avdelning Vuxen, motsvarar besparing om 187 000 kronor 

4. Vakanshållning av tjänster vid avdelning Ekonomiskt bistånd. Två 
medarbetare har avslutat sina anställningar. En av dessa har inte ersatts, 
motsvarar besparing om 170 000 kronor 

Totalt motsvarar de fyra åtgärder som tillförts åtgärdsplanen en besparing om 
827 000 kronor. Den sammanlagda prognostiserade besparingen enligt 
åtgärdsplanen per augusti 2020 uppgår till 18,6 miljoner kronor.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020. 

NAL § 51, daterad den 18 juni 2020.  

 



Åtgärdsplan förvaltningen för arbete och lärande
Belopp anges i tkr

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1,500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1,000 Avd.chef 200701 dec

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1,000 Avd.chef 200101 mars/delår



NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1,200 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec

NAL22 Nedläggning stödboende 3,500 FC 200501 delår/dec

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 85 FC 200501 delår

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. 800 FC 200601 delår

NAL28 DUA - intäkter 250 Avd.chef 201231 dec

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F 220 Avd.chef 201231 dec

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen 187 Avd.chef 201231 dec

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd 170 Avd.chef 201231 dec

Summa 18,584



Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljnings- 

datum tkr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter augusti 600 Borta 20

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter augusti 625 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare augusti 0 Långsiktig

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör augusti 1000 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna augusti 336 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) augusti 96 Borta 20

NAL7 Lägenhet stödboendet augusti 49 Långsiktig

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad augusti 264 Borta 20

NAL9 Administration stab augusti -183

Planerad effektivisering har inte gått att 

genomföra Borta 20

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj augusti 535 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe augusti 0 Tjänsten har inte kunnat vakanshållas. Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd augusti 294 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning augusti 0 Ännu ej genomförd Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA augusti 164

Ej planerad neddragning, tjänstledig 

personal 5 mån Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj augusti 132 Tillfällig

NAL16 Familjehem växling augusti 352 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna augusti 208 Större effekt på hösten Tillfällig



NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd augusti 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd augusti 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning Tillfällig

NAL20 IMyrk i egen regi augusti 160 Långsiktig

NAL21 Ökat intäktskrav augusti 80 Tillfällig

NAL22 Nedläggning stödboende augusti 3808 Infaller först under sommar/höst Borta 20

NAL23 Vakanshållning personal vuxen augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat augusti 0 Infaller först under hösten Långsiktig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj augusti 0 Infaller senare under året Tillfällig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd augusti 0 Infaller senare under året Långsiktig

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. augusti 0 Infaller senare under året Långsiktig

NAL28 DUA - intäkter augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig

Summa 8520



Borta från budget 2020
Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1,500 Avd.chef

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer

NAL9 Administration stab 250 FC

NAL22 Nedläggning stödboende 3,500 FC

Summa 7,630

Långsiktiga åtgärder
Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. 800 FC

Summa 3,217

Tillfälliga åtgärder
Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1,000 Avd.chef

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1,000 Avd.chef

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1,200 Avd.chef

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 85 FC

NAL28 DUA - intäkter 250 Avd.chef

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F 220 Avd.chef

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen 187 Avd.chef

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd 170 Avd.chef



Summa 7,737



Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
200101 mars

200101 mars/delår

200101 mars/delår

200801 dec

200101 dec

200101 mars

200501 delår/dec

Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
200101 mars

200430 dec

200201 delår

200801 dec

200801 dec

200701 dec

200601 delår

Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
200101 mars/delår

200101 mars/delår

200101 mars

200101 mars

200501 delår/dec

200701 dec

200101 mars/delår

200101 mars/delår

200101 mars/delår

200101 mars/delår

200101 dec

200701 dec

200501 delår

201231 dec

201231 dec

201231 dec

201231 dec
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Åtgärdsplan för en budget i balans  

Sammanfattning 

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde 18 juni 2020 beslutade 
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att tillföra åtgärdsplanen ytterligare 
åtgärder vilka ska behandlas vid nämndens sammanträde den 21 september 2020. 
Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram 
förslag för ny organisation för avdelning Barn och familj till samma sammanträde.  

Ytterligare information lämnas under sammanträdet.   

Bilagor 

NAL § 51, daterad den 18 juni 2020  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
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§ 51 Dnr 2019-00227 040 

 

Åtgärdsplan för en budget i balans  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Godkänna upprättad åtgärdsplan för budget i balans.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny 
organisation för avdelningen Barn och familj till nämndens sammanträde 21 
september 2020 

3. Ytterligare åtgärder ska tillföras åtgärdsplanen till nämndens sammanträde 
21 september 2020.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 21 april 
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har och 
att återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020. 

Förvaltningen har kostnader för verksamhet som inte är direkt lagstyrd. En 
genomgång av dessa kostnader och verksamheter har gjorts. Ytterligare kostnader 
där förvaltningen ser att en besparing är möjlig, har tillförts upprättad åtgärdsplan 
för budget i balans. 

Under nämndens sammanträde 25 maj 2020 presenterades åtgärdsplan där 
ytterligare fem åtgärder lagts till, bland annat punkten ”Förändring av riktlinjer för 
avdelningen Ekonomiskt bistånd”. Förslag till förändringar av riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd behandlas i ett eget ärende. 

Under sammanträdet får nämnden ta del av den Power Point som visades när 
nämndens presidium och förvaltningschef var kallade att föredra åtgärdsplanen för 
kommunstyrelsen den 2 juni 2020.   

Nämndens ledamöter får under sammanträdet information om behovet av ny 
organisation för avdelningen barn och familj.  Det minskade antalet 
ensamkommande barn, Barnens bästa gäller, Familjecentral och fältverksamheten 
behöver tas i beaktande vid en eventuell omorganisation.  

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tilläggsyrkande om att ytterligare åtgärder ska tillföras åtgärdsplanen till 
nämndens sammanträde 21 september 2020.   

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) frågar nämnden om det är nämndens mening att 
besluta i enlighet med det arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för 
arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkande. 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

       

Bilagor 

NAL AU § 41, daterad den 1 juni 2020 

Tjänsteskrivelse, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 22 maj 2020 

Åtgärdsplan för budget i balans per maj 2020, daterad den  

Åtgärdsplan för budget i balans per april 2020, daterad den 19 maj 2020. 

NAL § 19, daterad den 21 april 2020.   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Ekonomiavdelningen 
Marita Vik 
Förvaltningsekonom 
0472-153 04 
Marit.vik@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-14 
Referens 

NAL 2020-00061 049  

 

 

 

 
  

Uppdatering av prislista för bidragsbelopp till 
fristående gymnasieskolor och interkommunal 
ersättning, 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta uppdaterad prislista för 
bidragsbelopp och interkommunal ersättning för år 2020.  

Sammanfattning 

När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till bidragsbelopp per 
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som tar 
emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning från 
hemkommunen. 

Vid nämndens sammanträde den 21 april 2020 beslutade nämnden att fastställa 
prislista för bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och interkommunal 
ersättning. 

Eftersom introduktionsprogram med yrkesintroduktion har startats i egen regi 
måste prislistan uppdateras. De nya introduktionsprogrammen med 
yrkesintroduktion har inriktningarna fordon och transport, vård och omsorg samt 
barn och fritid.    

Bilagor 

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

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 

Berörda kommunala skolor och friskolor 



Bidragsbelopp 2020 

 

Avseende bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor har Alvesta kommun samma belopp som 

Växjö kommun enligt nedanstående tabell. I de fall Växjö kommun inte anordnar utbildningen 

tillämpas Skolverkets riksprislista. Med undantag för introduktionsprogrammen språkintroduktion, 

individuellt alternativ och yrkesintroduktion inriktning fordon- och transportprogram (FT), vård- och 

omsorgsprogram (VO) och barn- och fritidsprogram (BF), som bedrivs i Alvesta kommuns regi. 

 

För Naturbruksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport och 

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggning samt Teknikprogrammet inriktning 

samhällsbyggnad tillämpas Skolverkets Riksprislista. 

För introduktionsprogram gäller följande: 

 

- Programinriktat val (IMV) 

Ersätts enligt bidragsbelopp för det nationella program som utbildningen riktar sig mot samt 

det belopp som Skolverket beslutar om för 2020 avseende den del av programmet som avser 

visst stöd för att uppnå behörighet (inkl 3% administration och 6% moms) 

 

- Yrkesintroduktion 

Ersätts med 95% av det fastställda grundbeloppet för det nationella program som 

utbildningen riktar sig till, förutom de inriktningar som bedrivs i Alvesta kommuns regi (FT, BF 

och VO). 

 



Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 

För elever intagna på nationellt godkända idrottsutbildningar lämnas bidrag enligt följande: 

- Individuell idrott: 15 900 kr/elev och år (inkl 6% moms) 

- Lagidrott: 13 250 kr/elev och år (inkl 6% moms) 

 

Introduktionsprogram  i Alvesta kommuns regi: 

- Språkintroduktion 

Ersätts med 120 200 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 113 400 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Individuellt alternativ 

Ersätts med 151 800 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 143 200 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, fordon- och transportprogram (FT) 

Ersätts med 183 200 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 172 900 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, vård- och omsorgsprogram (VO) 

Ersätts med 107 600 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 101 500 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, barn- och fritidsprogram (BF) 

Ersätts med 101 300 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 95 600 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

 

Priserna i Alvesta kommuns regi gäller från och med 20200701 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2020-00159 600 

 

Information om nuläge vid avdelning Allbo Lärcenter 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Under sammanträdet redogör avdelningschef för Allbo Lärcenter och rektor för IM-
gymnasiet och SFI för nuläge vid avdelningen.  

Introduktionsgymnasiet,IM-gymnasiet, har nu flyttat in i lokalerna på 
Hjärtenholmsvägen. Det som kvarstår i och med ombyggnationen i på 
Hjärtemholmsvägen är den stora samlingssalen som ska iordningställas i den gamla 
lastbilshallen och att färdigställa en plats för eleverna vid vuxenutbildningarna att 
äta sin lunch på.  

Eleverna vid IM-gymnasiet äter lunch i Hagaskolans matsal klockan 12:45. För att 
säkerställa att eleverna inte blir hungriga, då de har sin lunchrast relativt sent, 
erbjuds eleverna en fralla tillsammans med kaffe eller te under förmiddagen. 
Frallorna som erbjuds bakas av andra verksamheter inom förvaltningen.  
Innan terminens start fanns farhågor om att det skulle uppstå oroligheter i 
samband med att IM-eleverna äter sin lunch i Hagaskolans matsal. Sedan 
terminsstarten har det inträffat två incidenter. Dessa har följts upp med berörda 
och efter det har lunchsituationen på Hagaskolan förflutit väl. Det uppskattas att 
cirka hälften av eleverna äter lunch på Hagaskolan. Ledning och lärare vid IM-
gymnasiet arbetar med att uppmuntra eleverna till att äta den lunch som erbjuds. 

Under höstterminen 2020 är det totalt 64 elever inskrivna vid IM-gymnasiet varav 
17 av dessa läser vid det nystartade introduktionsprogrammet med 
yrkesintroduktion, IM-yrk. Antalet elever vid IM-yrk förväntas öka till nästa läsår då 
de elever som redan läser i en annan kommun har rätt att avsluta sin utbildning där 
de påbörjade den. Samtliga elever vid IM-gymnasiet har en individuell studieplan. 

Det är just nu 246 elever inskrivna vid svenska för invandrare, SFI. 22 elever väntar 
på placering. Det erbjuds just nu ingen SFI-undervisning under kvällstid utan 
eleverna har möjlighet att läsa under dagtid eller med flexundervisning.  

Det är totalt 1043 elever inskrivna vid vuxenutbildningen. Då det under sommaren 
har varit svårt att få sommarjobb med anledning av rådande pandemi har Allbo 
Lärcenter öppnat upp för fler elever till de kurser som är CSN-berättigade. Intresset 
för dessa kurser har varit relativt stort och har lett till att antalet inskrivna elever vid 
Allbo Lärcenter har ökat under sommaren. Möjligheten till att läsa sommarkurser 
har minskat antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd då några av dessa elever 
annars hade stått utan sysselsättning och inkomst under sommaren.      

 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 augusti 2020.   
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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Information om nuläge gällande 
introduktionsprogrammet (IM-gymnasiet) 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Under sammanträdet kommer information om introduktionsprogrammets flytt från 
lokalerna vid ”Bulten” på Fabriksgatan i Alvesta till Allbo Lärcenter på 
Hjärtenholmsvägen att lämnas.  

Det kommer även att lämnas information kring starten av introduktionsprogram 
med tre yrkesinriktningar.    

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

 
 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
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§ 56 Dnr 2020-00160 001 

 

Information om pågående utredning av ny organisation, 
avdelning Barn och familj 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.    

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020 beslutade nämnden att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny organisation för 
avdelning Barn och familj. 

Under sammanträdet informerar Avdelningschef Barn och familj och 
förvaltningschef om nuläge gällande kommande förslag till ny organisation för 
avdelning barn och familj. Den nya organisationen innebär i stora drag att 
avdelningen kommer vara organiserad som en myndighetsenhet, familjerätt, en 
stöd- och behandlingsenhet och familjecentrum.  Myndighetsenheten kommer att 
vara organiserad med en förste socialsekreterare. 

Sedan 2016 har avdelningen minskat med 8,0 tjänster och det planeras att en tjänst 
vid myndighetsenheten ska flyttas över till familjecentrum. 

Två socialsekreterare vid avdelningen ska under hösten arbeta deltid med att ta 
fram ett förslag för hur avdelningen kan organisera sig kring tidiga och förbyggande 
insatser. Denna utredning ska presenteras under november månad 2020. 

Det förs diskussioner kring huruvida stödboendets verksamhet ska fortsätta 
utvecklas efter det att de ensamkommande ungdomarna har fasats ut med 
anledning av deras ålder. Det finns tankar kring ett slags utslussningsboende för 
ungdomar som tidigare har varit placerade i familjehem eller vid HVB. I dagsläget 
finns det två ungdomar som inte är ensamkommande inom stödboendets 
verksamhet. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020. 

NAL § 51, daterad den 18 juni 2020.  
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Ny organisation avdelning Barn och familj  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.    

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020 beslutade nämnden att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny organisation för 
avdelning Barn och familj. 

Under sammanträdet kommer arbetsutskottet att få information om den pågående 
utredningen för ny organisation för avdelning Barn och familj.   

Bilagor 

NAL § 51, daterad den 18 juni 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Carola Johansson 
Avdelningschef 

  



 

Nämnden för arbete och lärande  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Dnr 2019-00227 040 

 

Åtgärdsplan för en budget i balans  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Godkänna upprättad åtgärdsplan för budget i balans.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny 
organisation för avdelningen Barn och familj till nämndens sammanträde 21 
september 2020 

3. Ytterligare åtgärder ska tillföras åtgärdsplanen till nämndens sammanträde 
21 september 2020.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 21 april 
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har och 
att återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020. 

Förvaltningen har kostnader för verksamhet som inte är direkt lagstyrd. En 
genomgång av dessa kostnader och verksamheter har gjorts. Ytterligare kostnader 
där förvaltningen ser att en besparing är möjlig, har tillförts upprättad åtgärdsplan 
för budget i balans. 

Under nämndens sammanträde 25 maj 2020 presenterades åtgärdsplan där 
ytterligare fem åtgärder lagts till, bland annat punkten ”Förändring av riktlinjer för 
avdelningen Ekonomiskt bistånd”. Förslag till förändringar av riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd behandlas i ett eget ärende. 

Under sammanträdet får nämnden ta del av den Power Point som visades när 
nämndens presidium och förvaltningschef var kallade att föredra åtgärdsplanen för 
kommunstyrelsen den 2 juni 2020.   

Nämndens ledamöter får under sammanträdet information om behovet av ny 
organisation för avdelningen barn och familj.  Det minskade antalet 
ensamkommande barn, Barnens bästa gäller, Familjecentral och fältverksamheten 
behöver tas i beaktande vid en eventuell omorganisation.  

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tilläggsyrkande om att ytterligare åtgärder ska tillföras åtgärdsplanen till 
nämndens sammanträde 21 september 2020.   

Beslutsgång 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) frågar nämnden om det är nämndens mening att 
besluta i enlighet med det arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för 
arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkande. 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

       

Bilagor 

NAL AU § 41, daterad den 1 juni 2020 

Tjänsteskrivelse, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 22 maj 2020 

Åtgärdsplan för budget i balans per maj 2020, daterad den  

Åtgärdsplan för budget i balans per april 2020, daterad den 19 maj 2020. 

NAL § 19, daterad den 21 april 2020.   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 57 Dnr 2020-00161 001 

 

Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta 
kommun  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att: 

1. En fältassistent motsvarande 1,0 tjänst flyttas över från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande från och med 1 
november 2020. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att budget för denna tjänst inklusive 
overheadkostnader förs över från Kultur- och fritidsnämnden till Nämnden 
för arbete och lärande från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

I dagsläget finns två tjänster som fältsekreterare respektive fältassistent vid 
Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Det har identifierats ett behov av att utforma fältverksamheten i Alvesta kommun 
till att fokusera på tidiga och förebyggande insatser samt uppsökande kontakter 
mot målgruppen, unga som riskerar att hamna i social utsatthet.  

Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit 
fram förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun innebärande 
att de två tjänsterna organiseras vid familjeenheten, förvaltningen för arbete och 
lärande. I och med en sådan förändring kan arbetet planeras i närmare samarbete 
med avdelning Barn och familj och avdelning Vuxen, samt även KAA och 
Ungdomskällaren. 

Då avdelning barn och familj har ett pågående arbete med att forma organisationen 
utifrån Barnens Bästa Gäller! och utifrån utökade förebyggande och tidiga insatser, 
blir placeringen av fältverksamheten inom förvaltningen för arbete och lärande en 
del av denna nya organisation.  

Förslaget är att den nya organisationen av fältverksamheten träder i kraft den 1 
november 2020. Från och med 1 januari 2021 kommer budget att vara överförd 
från Kultur- och fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande 
motsvarande en 1,0 tjänst fältassistent innebärande 470 904 kronor, samt budget 
för overheadkostnader såsom It/telefoni och kompetensutveckling vilket motsvarar 
en total budget om 500 000 kronor. 

För perioden 2010101–201231, görs ingen överföring, då både budget och 
kostnader fortsätter utgå från Kultur- och fritidsförvaltningen fram till årsskiftet. 

Motsvarande beslut kommer att behandlas av Kultur-och fritidsnämnden    



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020. 

Skrivelse, Fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad den 25 augusti 2020.   
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Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta 
kommun  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. En fältassistent motsvarande 1,0 tjänst flyttas över från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande från och med 1 
november 2020. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att budget för denna tjänst inklusive 
overheadkostnader förs över från Kultur- och fritidsnämnden till Nämnden 
för arbete och lärande från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning 

I dagsläget finns två tjänster som fältsekreterare respektive fältassistent vid 
Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Det har identifierats ett behov av att utforma fältverksamheten i Alvesta kommun 
till att fokusera på tidiga och förebyggande insatser samt uppsökande kontakter 
mot målgruppen, unga som riskerar att hamna i social utsatthet.  

Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit 
fram förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun innebärande 
att de två tjänsterna organiseras vid familjeenheten, förvaltningen för arbete och 
lärande. I och med en sådan förändring kan arbetet planeras i närmare samarbete 
med avdelning Barn och familj och avdelning Vuxen, samt även KAA och 
Ungdomskällaren. 

Då avdelning barn och familj har ett pågående arbete med att forma organisationen 
utifrån Barnens Bästa Gäller! och utifrån utökade förebyggande och tidiga insatser, 
blir placeringen av fältverksamheten inom förvaltningen för arbete och lärande en 
del av denna nya organisation.  

Förslaget är att den nya organisationen av fältverksamheten träder i kraft den 1 
november 2020. Från och med 1 januari 2021 kommer budget att vara överförd 
från Kultur- och fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande 
motsvarande en 1,0 tjänst fältassistent, samt budget för overheadkostnader såsom 
It/telefoni och kompetensutveckling. 

För perioden 2010101–201231, görs ingen överföring, då både budget och 
kostnader fortsätter utgå från Kultur- och fritidsförvaltningen fram till årsskiftet. 

Motsvarande beslut kommer att behandlas av Kultur-och fritidsnämnden    

Bilagor 

Skrivelse, Fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad den 25 augusti 2020.   
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Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Fältverksamheten i Alvesta kommun 

 

Bakgrund 

Fältverksamheten har fram till sommaren 2015 varit organiserad inom Fritidsgårdens 
enhet inom Utbildningsförvaltningen. Det har funnits en fältassistent som bland 
annat arbetat tillsammans med fritidsgårdens personal. 

I och med att det bedömdes finnas behov av en utökad verksamhet och en närmare 
kontakt med Individ- och familjeomsorgen, inrättades en tjänst som fältsekreterare 
inom förvaltningen för individ- och familjeomsorg (numera förvaltningen för arbete 
och lärande) från och med sommaren 2015. 

De två fältarna har samarbetat och från och med 2017 fördes tjänsten fältassistent 
inom fritidsgårdsenheten över till den nya Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Aktuell situation 

I det kommunala arbetet inom Barnens Bästa Gäller! ingår bland annat 
fältverksamhet, Ung i Alvesta, den blivande Ungdomskällaren och KAA när det gäller 
arbete riktat mot unga från 16 år. 

Då det finns ett behov av att utforma fältverksamheten till att fokusera på tidiga och 
förebyggande insatser till unga som riskerar att hamna i social utsatthet, samt 
uppsökande kontakter till denna målgrupp, finns behov av att de två befintliga 
tjänsterna organiseras inom Förvaltningen för arbete och lärande. Den befintliga 
tjänsten som fältsekreterare inom förvaltningen för arbete och lärande är placerad 
inom Familjeenheten, och förslaget är att den överflyttade tjänsten även placeras 
där. Det skulle innebära gemensam arbetsledning för de två tjänsterna. 

I och med en sådan förändring kan arbetet planeras i närmare samarbete med 
avdelning Barn och familj och avdelning Vuxen, samt även KAA och 
Ungdomskällaren.  

Då avdelning Barn och familj har ett pågående arbete med att forma organisationen 
utifrån Barnens Bästa Gäller! och utifrån utökade förebyggande och tidiga insatser, 
blir placeringen av fältverksamheten inom förvaltningen del av denna nya 
organisation. 

Planering  

Både Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer att lägga fram förslag till beslut i respektive nämnder under hösten 2020, 
om att ny organisation träder i kraft den 1 november 2020. Från och med 1 januari 
2021 kommer budget att vara överförd från Kultur- och fritidsförvaltningen till 
Förvaltningen för arbete och lärande motsvarande en 1,0 tjänst fältassistent, samt 
budget för overheadkostnader såsom It/telefoni och kompetensutveckling. 



Alvesta kommun 
Datum 

2020-09-14 
Referens 

«Databas» «Grpnr» 
«Diarienr» 

Sida 

2(2) 

 

 

För perioden 2010101-201231, görs ingen överföring, då både budget och kostnader 
fortsätter utgå från Kultur- och fritidsförvaltningen fram till årsskiftet. 

 

 

Förslag till beslut: 

- En 1,0 tjänst fältassistent flyttas över från Kultur- och fritidsförvaltningen till 
Förvaltningen för arbete och lärande från och med 1 november 2020. 

- Budget för denna tjänst inklusive overheadkostnader förs över från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande från och med 1 
januari 2021. 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Förvaltningen för arbete och lärande  
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§ 58 Dnr 2020-00060 002 

 

Uppdatering av delegationsordning, nämnden för arbete och 
lärande 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta förvaltningens förslag på förändringar i delegationsordningen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver uppdateras och 
revideras med en viss regelbundenhet då det bland annat sker förändringar i 
verksamheten och i rättsväsendet som påverkar delegationsordningen.  

Förvaltningen föreslår att en punkt gällande beslut att ansöka hos CSN om ändring 
av betalningsmottagare av studiehjälp (studiebidrag), ska läggas till i nämnden för 
arbete och lärandes delegationsordning.  

 Studerande som inte har fyllt 18 år kan inte själv vara betalningsmottagare av 
studiehjälp. Av kap 2 § 33 Studiestödsförordningen (200:655) framgår att 
studiehjälp som huvudregel betalas ut till den studerandes vårdnadshavare. Om det 
finns särskilda skäl, kan studiehjälp för en omyndig studerande – enligt samma 
bestämmelse – betalas ut till socialnämnd eller någon annan för att användas till en 
omyndigs utbildning och uppehälle. 

Förvaltningens förslag är att lägga till ”Beslut om att ansöka hos CSN om ändring av 
betalningsmottagare av studiehjälp” som punkt 11.24 i nämnden för arbete och 
lärandes delegationsordning och att ”socialsekreterare” är delegat i beslutet. 

Förvaltningen har även tagit fram förslag om att uppdatera delegationsordningen i 
enlighet med gällande lagstiftning i Lag (1991:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU. Sedan den 1 juli 2020 finns ett utreseförbud i LVU. 
Utreseförbudet ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå äktenskap eller 
äktenskapsliknande förbindelse samt mot könsstympning.  

Förvaltningen föreslår att beslut kopplat till utreseförbud enligt bilagd skrivelse 
tillförs tredje kapitlet gällande LVU i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning.     

 

 

 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 augusti 2020. 
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Skrivelse, Uppdatering delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, 
daterad den 21 augusti 2020. 

Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 6 juni 2020.  
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Förändring av delegationsordning, nämnden för arbete 
och lärande 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag på 
förändringar i delegationsordningen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver uppdateras och 
revideras med en viss regelbundenhet då det bland annat sker förändringar i 
verksamheten och i rättsväsendet som påverkar delegationsordningen.  

Förvaltningen föreslår att en punkt gällande beslut att ansöka hos CSN om ändring 
av betalningsmottagare av studiehjälp (studiebidrag), ska läggas till i nämnden för 
arbete och lärandes delegationsordning.  

 Studerande som inte har fyllt 18 år kan inte själv vara betalningsmottagare av 
studiehjälp. Av kap 2 § 33 Studiestödsförordningen (200:655) framgår att 
studiehjälp som huvudregel betalas ut till den studerandes vårdnadshavare. Om det 
finns särskilda skäl, kan studiehjälp för en omyndig studerande – enligt samma 
bestämmelse – betalas ut till socialnämnd eller någon annan för att användas till en 
omyndigs utbildning och uppehälle. 

Förvaltningens förslag är att lägga till ”Beslut om att ansöka hos CSN om ändring av 
betalningsmottagare av studiehjälp” som punkt 11.24 i nämnden för arbete och 
lärandes delegationsordning och att ”socialsekreterare” är delegat i beslutet. 

Förvaltningen har även tagit fram förslag om att uppdatera delegationsordningen i 
enlighet med gällande lagstiftning i Lag (1991:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU. Sedan den 1 juli 2020 finns ett utreseförbud i LVU. 
Utreseförbudet ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå äktenskap eller 
äktenskapsliknande förbindelse samt mot könsstympning.  

Förvaltningen föreslår att beslut kopplat till utreseförbud enligt bilagd skrivelse 
tillförs tredje kapitlet gällande LVU i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning.       

Bilagor 

Skrivelse, Uppdatering delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, 
daterad den 21 augusti 2020. 

Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 6 juni 2020.  



 
Datum 

2020-08-13 
Referens 

NAL 2020-00060 002  
Sida 

2(2) 
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Uppdaterinng delegationsordning, nämnden för arbete 
och lärande 

Nytt eller förändring 

Tas bort 

 3. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

3.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten för vård enligt 
LVU 

4 § LVU IU  

3.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU IU 

Ordf 

Vice ordf 

Beslutet ska anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.3 Beslut att hos för 
förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU Ordf 

Vice ordf 

 

3.4 Beslut om att omhändertagande 
enligt LVU 6 § ska upphöra 

9 § LVU IU 

Ordf 

Vice ordf 

 

3.5 Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge ska vistas 
under vårdtiden 

11 § 1st LVU 

11§ 3st LVU 

IU 

Ordf  

Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.6 Beslut om att den unge får vistas 
i sitt eget hem under vårdtiden 
(LVU i hemmet) 

11 § 2st LVU 

11 § 3st LVU 

IU 

Ordf 

Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.7 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra till 
LVU 11 § 1-2st 

11§ 4st LVU IU T.ex. kortare vistelser 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
och boende 

3.8 Övervägande om vård med stöd 
av LVU 2 §  

13 § 1st LVU IU  

3.9 Omprövning av vård med stöd av 
LVU 3 §  

13 § 2st LVU IU  

3.10 Beslut om hur umgänge ska 
utövas: 

 

- När överenskommelse 
kan nås med föräldern 
eller vårdnadshavaren 

 

- När överenskommelse 
inte kan nås med 

 

 

 

14 § 1st LVU 

 

 

 

 

 

Soc.sekr 
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föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 

14 § 2st LVU 

 

IU 

3.11 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren  

14 § 2st, punkt 
2 LVU 

IU  

3.12 Övervägande om beslut 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
enligt LVU 

14 § 3st LVU IU  

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra  

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Överväganden om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra  

26 § 2st LVU IU  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU 

 

6 kap 39 § KL 

IU 

 

Ordf 

Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.20 Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud 

31 § LVU IU  

NY! Beslut om tillfälligt utreseförbud 
med anledning av risk för att den 
unge förs utomlands i syfte att 
ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande förbindelse 
eller bli könsstympad 

31 d § LVU IU 

 

Ordf. 

Vice. ordf 

 

NY! Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätten om att 
fastställa tillfälligt utreseförbud 
med anledning av risk för att den 
unge förs utomlands i syfte att 
ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande förbindelse 
eller bli könsstympad 

31 f § LVU IU  

NY! Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
utreseförbud med anledning av 
risk för att den unge förs 
utomlands i syfte att ingå 
äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande förbindelse 
eller bli könsstympad 

31 b § LVU IU  
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NY! Omprövning av utreseförbud 
med anledning av risk för att den 
unge förs utomlands i syfte att 
ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande förbindelse 
eller bli könsstympad 

31 c § LVU IU  

3.21 Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 §   Soc.sekr  

3.22 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning 

43 § 1st LVU Ordf 

Vice ordf 

 

 

3.23 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 st LVU 1:e soc.sekr  

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnea Gillén och  
Ann-Sofie Johansson 
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Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande 

 

Allmän information om delegation 

 

Laglig grund 

Delegation innebär att nämnden, efter bemyndigande från kommunfullmäktige, 
beslutar att uppdra åt viss anställd eller förtroendevald att fatta beslut i vissa angivna 
ärenden. 
Bestämmelser om delegering av ärenden finns i Kommunallagen 6: 33-38§ samt de 
lagar som styr verksamheten. 
 

Beslut som inte får delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige, liksom yttrande med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Om delegation 

Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av 
ärenden. Delegat fattar beslut på nämndens uppdrag. I denna förteckning finns alla 
de ärendetyper som nämnden har delegerat. Finns inte ärendetypen med, så är 
ärendet inte delegerat. Det betyder då att endast nämnden får fatta beslut. 
Det är förbjudet att delegera ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt 
(6 kap. 38 § KL). Med principiell beskaffenhet menas att det saknas tidigare beslut i 
liknande ärenden och att beslutet blir prejudicerande för andra liknande ärenden i 
framtiden. 
Delegationen omfattar beslut och avgöranden av rutinkaraktär med stöd av normer, 
vägledning, riktlinjer, uttalad inriktning etc. från nämndens sida. Ärenden av stor 
principiell vikt och ärenden i vilka det saknas vägledning från nämnden, skall inte 
beslutas av delegat utan föras till nämnden för beslut. 
Ett ärende kan visa sig vara av principiell beskaffenhet. Delegaten ska då lyfta över 
ärendet till nämnden för avgörande. 
Gränsen mellan delegation och verkställighet kan inte dras med någon exakthet. 
Kännetecknande för ett delegationsbeslut är, bland annat, att det föreligger 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. 
Verkställighet skall skiljas från delegation och ses som beslut av rutinmässig 
karaktär, som regelmässigt fattas av olika tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. 
Till exempel, bör utgångspunkten, när det gäller normala ekonomiska transaktioner 
som avser drift, vara sådana beslut att de utgör ren verkställighet. 
 

Ansvar 

Delegationsbeslut fattas på nämndens vägnar. Det är nämndens ansvar att 
kontinuerligt följa upp hur delegerad beslutsrätt utövas. Nämnden kan återkalla 
delegerad beslutsrätt. 
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Finner delegaten att ett ärende som ingår i delegationsuppdraget är av större vikt 
eller principiell natur bör ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande med 
hänvisning till Kommunallagen 6 kap 34§. 
Området för delegaten är det ansvarsområde eller motsvarande, som delegaten har 
förordnats för.  
Delegaten har fullt ansvar för ärendet och för fattade beslut. Beslutsrätten kan inte 
överlåtas 
till någon annan befattningshavare. Däremot har delegaten möjlighet att avstå från 
sin rätt. Delegerad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag och gällande 
författningar, samt de särskilda riktlinjer som är beslutade av nämnden. Innan 
delegat fattar beslut skall han förvissa sig om beslutets ekonomiska följder och att 
kostnaderna ryms inom angivna anslag. 
 

Återkallande 

Om nämnden är missnöjd med delegatens sätt att handskas med sina ärenden, kan 
den inte gå in och fatta ett annat beslut istället för delegatens. 
Nämnden måste i så fall överväga att dra in eller begränsa delegationen, ställa 
villkor eller komplettera riktlinjer. 
 

Vidaredelegering 

Nämnden medger förvaltningschefen att, med stöd av kommunallagen 6 kap 37§, i 
sin tur uppdra åt annan anställd inom nämndens ansvarsområde att besluta i 
ärende, vilket med stöd av kommunallagen 6 kap 33§ delegerats till 
förvaltningschefen att besluta i. Sådana ärenden skall anmälas till 
förvaltningschefen. 
 

Brådskande ärenden 

Nämndens ordförande får, enligt nämndens beslut, besluta på nämndens vägnar i 
ärenden, som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 
(Kommunallagen 6 kap 36§). Ordförande ska, om så är möjligt, rådfråga nämndens 
presidium före beslut av större vikt. 
 

Besvär 

Delegationsbeslut kan överklagas enligt Kommunallagen (laglighetsprövning) eller 
genom förvaltningsbesvär. 
 

Hantering av delegationsbeslut 

Beslut skall vara skriftliga. 
Delegationsbeslut ska förvaras på ett sådant sätt att de är lätt åtkomliga, samt 
förvaras på ett säkert sätt. 
Beslut som fattas med stöd av delegationen skall anmälas till nämnden. Nämnden 
får varje månad en lista på samtliga fattade beslut. 
Förteckning och delegationsbeslut inges senast en vecka före nämndsammanträde 
till nämndsekreteraren för delgivning till nämnden. 
Eftersom besvärstiden i vissa fall räknas från den dag, då verkställd justering av det, 
över beslutet förda protokollet, tillkännagetts på kommunens anslagstavla, skall alla 
delegationsbeslut fattade fram till en vecka före nämndens sammanträde anmälas 
vid nästkommande sammanträde. 
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Verkställighet 

Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut samt på regler i lag 
och avtal. Detta innebär att där det finns lag, fullmäktige- eller styrelsebeslut eller 
tjänstemannabeslut på att något ska följa policy, riktlinjer mm så är detta 
verkställighetsbeslut och inte delegeringar i kommunallagens mening. 
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 
  
 

Kompletterande beslutanderätt 

Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom 
att ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. 
Därutöver har nämnden möjlighet att i vissa fall förordna annan ledamot eller 
tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på sådan kompletterande beslutanderätt är 
ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande. Syftet med 
bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid skall finnas 
någon beslutsbehörig att tillgå. Exakt hur många som nämnden kan förordna är inte 
uttalat i förarbetena till SoL, men det får anses klart att det endast skall röra sig om 
någon eller ett par ledamöter. Ordförandens beslutanderätt tillkommer vice 
ordförande när denne tjänstgör som ordförande, vilket minskar behovet av 
förordnanden. 
Förhållandena är likartade vid övrig kompletterande beslutanderätt. 
En viktig skillnad mellan delegering enligt KL, dvs. uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelserna i t.ex. LVU är att genom 
delegeringen har nämnden överlåtit arbetsuppgiften och ärendena skall i normalfallet 
beslutas av delegaten. 
Kompletterande beslutanderätt skall däremot endast användas när beslut av 
nämnden eller delegat, dvs. den som i vanliga fall beslutar, inte kan avvaktas. Även 
ett beslut fattat med stöd direkt i LVU eller enligt förordnande gäller som nämndens 
beslut. 
Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av kompletterande 
beslutanderätt skall redovisas för nämnden. Beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU, 13 § LVM) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 
LVU) skall enligt respektive lagrum anmälas för nämnden vid nästa sammanträde. 
Beträffande övriga beslut bestämmer nämnden själv om och hur nämnden skall 
informeras. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör nämnden besluta att 
samtliga beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt skall anmälas till 
nämnden. Detta kan lämpligen ske i samma ordning som gäller för 
delegeringsbeslut. Särskilt viktigt får det anses vara att nämnden följer hur de som 
beslutar med stöd av nämndens förordnande utövar sin beslutanderätt. 
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Förkortningar delegater 

IU Indvidutskottet 

Ordf Ordförande 

Vice ordf 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande 

FC Förvaltningschef 

Avd chef Avdelningschef 

1:e soc sekr förste socialsekreterare 

Soc sekr socialsekreterare 

Nämndsekr Nämndsekreterare 

Enh.chef Enhetschef 

Handl. Handläggare 

admin Administratör 

SYO Studie- och yrkesvägledare 

Rektor Rektor 

 

Förkortningar lagrum 

BrB Brottsbalken 

BegravningsL Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KörkortsF Körkortsförordningen 

KörkortsL Körkortslagen 

LOFB Lag om offentligt biträde 

LUL Lag om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NamnL Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PassF Passförordningen 

SkL Skadeståndslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB Ärvdabalk 

ÄktB Äktenskapsbalken 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

SL Skollagen 

GL  Gymnasielagen 

SFV Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor 
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Delegationsförteckning 

Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

 1. Försörjningsstöd 

  
SOCIALTJÄNSTLAGEN 

  Alla ansökningar om 
bistånd skall oavsett 
ändamål, prövas enligt 
4:1 SoL för att den 
enskilde skall ha 
möjlighet att få sin sak 
rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 
4:1 kan så speciella 
omständigheter 
föreligga att 
socialnämnden med 
stöd av 4:2 beviljar 
bistånd. 

1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr/handl.  

1.2 Beslut om att ej inleda 
utredning 

11 kap. 1 § 
SoL 

1:e soc sekr  

1.3 Beslut om försörjningsstöd 
enligt nämndens riktlinjer 
 
Med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd 
 
 
Med vägrande av eller 
nedsättning av 
försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL 
 
 
4 kap 1 § SoL, 
4 kap 4 § SoL 
 
4 kap 1 § SoL, 
4 kap 5 § SoL 

Soc.sekr/handl. 
 
 
 
Soc.sekr/handl. 
 
 
 
Soc.sekr/handl. 
 

En individuell 
bedömning ska alltid 
göras i 
biståndsärenden 

1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer 
 
Högst 20% av basbeloppet 
Mellan 20 % och 50% av 
basbeloppet 
Mellan 50% och 75% av 
basbeloppet 
Överstigande 75% av 
basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

 
 
 
Soc.sekr/handl. 
1:e soc.sekr 
Avd.chef 
IU 

 

1.5 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egna medel på 
framställan av klient 
 

Verkställning av utbetalningar 
av förvaltademedel 

kap. 1 § SoL 
 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6 § SoL 

Soc.sekr/handl. 
 
 
 

Soc.sekr/handl. 

 
 
 
 
Restriktiv hållning samt 
individuellt prövat 
beslut 

1.6 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Restriktiv hållning 

1.7 Bistånd i form av hyresgaranti 4 kap 1 § SoL 1: soc.sekr  

1.8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL 

9 kap 1 § SoL,  
9 kap 2 § SoL 

Soc.sekr/handl.  

1.9 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 
2 § SoL 

9 kap  2 § 2 st. 
SoL 

Soc.sekr/handl. Återkrav får endast ske 
om biståndet getts 
under villkor  om 
återbetalning 
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1.10 Beslut om att avskriva 
återkrav av utgivet ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 1 § SoL Soc.sekr/handl. Individuell prövning 
Restriktiv hållning 

 2. Barn och familj 

2.1 Beslut att inleda utredning med 
eller utan samtycke 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.2 Beslut att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc.sekr  

2.3 Utredning rörande barn/ung 
ska inte inledas 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc.sekr  

2.4 Utredning rörande barn/ung 
avslutas utan åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc.sekr  

2.5 Utredning rörande barn/ung 
avslutas med åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.6 Bistånd i form av behandling i 
öppenvård: 
 

- Behandling i egen 
regi 

- Annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
 

Soc.sker 

1:e soc.sekr 

Integrerad missbruks-
och 
beroendemottagning 
ingår i begreppet egen 
regi 

2.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/ kontaktfamilj  

3 kap 6b § SoL Soc.sekr Restriktiv hållning 
gällande förordnande 
av anställd inom 
avdelning barn och 
familj 

2.8 Bistånd i form av koloni- eller 
familjehemsvistelse 

 Soc.sekr  

2.9 Ersättning till 
kontaktperson/kontakfamilj/feri
ehem enligt riktlinjer  

 Soc.sekr Enligt riktlinjer 
 
Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

2.10 Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende (HVB) upp till tre 
månader (max ett beslut under 
en 12-månadersperiod) 
 
Bistånd i fram av familjehem 
eller hem för vård och boende 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Avd.chef 
 
 
 
 
 
IU 

 

2.11 Medgivande för boende i 
enskilt hem 
(familjehemsutredning) 

6 kap 1 § SoL IU  

2.12 Bistånd i from av placering i 
kommunens eget boende för 
ensamkommande asylsökande 
barn och ungdomar 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc.sekr  

2.13 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
upp till 4 månader 
 

Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
överstigande 4 månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

1:e soc.sekr 
 
 
 
IU 

 

2.14 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap 8 § SoL IU  
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2.15 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem: 
 

- Enligt SKL:s 
rekommendationer 
 

- I övriga fall 

  
 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
IU 

Undantaget ska 
regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Se cirkulär från SKR. 

2.16 Särskilda kostnader inför och 
under familjehemsplacering 
och placering i HVB som inte 
täcks av 
omkostnadesersättningen, 
 

- Högst 20% av 
basbelopp per beslut. 
 

- Mellan 20% och 50% 
av basbeloppet per 
beslut. 
 

 
- Mer än 50% av 

basbeloppet per 
beslut. 

  
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
 
Avd.chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 12-
månadersperiod (50% 
av basbeloppet) 

2.17 Beslut om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc.sekr  

2.18 Beslut om ersättning från 
förälder/vårdnadshavare 
kostnader för den unges 
omvårdnad 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

1:e soc.sekr Se cirkulär från SKR 

2.19 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 

Avd.chef  

2.20 Beslut om framställan om 
överflytt av ärende till nämnd i 
annan kommun 

2 kap 10 § SoL Avd.chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.21 Beslut om övertagande av 
ärende från nämnd i annan 
kommun  

2 kap 10 § SoL Avd.chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.22 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god 
man/förmyndare/förvaltare 
föreligger eller ej 

5 kap 3 § SoF Soc.sekr  

2.23 Bistånd i from av stödboende 
upp till tre månader  
 
 
Bistånd i form av stödboende 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
 
Avd.chef 

 

2.24 Bistånd i from av boende 4 kap 1 § SoL 1: soc.sekr Akutbostad, stödbostad, 
andrahandskontrakt 
eller motsvarande 
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2.25 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till tre 
månader. 
 
 
Bistånd i from av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader  

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

2.26 Beslut om åtgärd till stöd för 
barnet vid oenighet mellan 
vårdnadshavare 

6 kap 13a §  
FB 

IU  
 

 

3. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

3.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten för vård 
enligt LVU 

4 § LVU IU  

3.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

Beslutet ska anmälas 
vid individutskottets 
nästa sammanträde 

3.3 Beslut att hos för 
förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU Ordf 
Vice ordf 

 

3.4 Beslut om att 
omhändertagande enligt LVU 6 
§ ska upphöra 

9 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

 

3.5 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1st LVU 
11§ 3st LVU 

IU 
Ordf  
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.6 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden (LVU i hemmet) 

11 § 2st LVU 
11 § 3st LVU 

IU 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.7 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra 
till LVU 11 § 1-2st 

11§ 4st LVU IU T.ex. kortare vistelser 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
och boende 

3.8 Övervägande om vård med 
stöd av LVU 2 §  

13 § 1st LVU IU  

3.9 Omprövning av vård med stöd 
av LVU 3 §  

13 § 2st LVU IU  

3.10 Beslut om hur umgänge ska 
utövas: 
 

- När 
överenskommelse 
kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 
- När 

överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 
 
 
14 § 1st LVU 
 
 
 
14 § 2st LVU 

 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
IU 

 

3.11 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 

14 § 2st LVU IU  
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föräldern eller 
vårdnadshavaren  

3.12 Övervägande om beslut 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
enligt LVU 

14 § 3st LVU IU  

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra  

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Överväganden om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra  

26 § 2st LVU IU  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU 
 
6 kap 39 § KL 

IU 
 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.20 Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU IU  

3.21 Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

31 § 1st LVU Soc.sekr  

3.22 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning 

43 § 1st LVU Ordf 
Vice ordf 
 

 

3.23 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 st LVU 1:e soc.sekr  

 

4. Familjerättsärenden 

4.1 Beslut att utse utredare i mål 
eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 19 § FB 1:e soc.skr  

4.2  Lämna upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, boende- 
och umgänges mål 

6 kap 19 § FB Soc.sekr  

4.3 Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad boende 
och umgänge 

6 kap 20 § FB Soc.sekr  

4.4  Beslut om att godkänna eller 
icke godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 § 2st 
FB, 14a § 2st 
FB, 15a § 2st 
FB 

Soc.sekr  

4.5 Beslut om umgängesstöd på 
uppdrag av tingsrätten 

6 kap 15 c § 
1st FB 

Soc.sekr  

4.6 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr  
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4.7 Beslut om att inleda 
faderskapsutredning  
 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
helakonceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma 
(protokoll S) 

- i övriga fall 

2 kap 1 § FB 
 
 
 

 
 
 
Admin 
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 

 

4.8 Beslut om att inleda 
föräldraskapsutredning 
om moderns registrerade 
partner eller sambo har 
samtyckt till den assisterade 
befruktningen och att de är 
övertygade om att barnet har 
kommit till genom den 
assisterade befruktningen 

2 kap 8a § FB 
1 kap 9 § FB 

Soc.sekr  

4.9 Godkännande av faderskaps- 
/föräldrabekräftelse 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
hela konceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma 
(protokoll S) 

1 kap 4 § FB  
 
 
Admin 
 
 
 
 
Soc.sekr 

 

4.10 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Soc.sekr  

4.11 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en kvinna 
ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB i 
stället för den man som är gift 
med barnets moder 

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

4.12 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en annan 
man ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB 
istället för den man som är gift 
med barnets moder. 

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

4.13 Beslut om att inleda utredning 
om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns 
och faderskapet kan 
ifrågasättas 

2 kap 1 § FB 1:e soc.sekr  

4.14 Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutredning 
och föräldraskapsutredning 

2 kap 1 § FB 2 
kap 8a § FB 

1:e soc.sekr  

4.15 Beslut om 
faderskapsundersökning med 
DNA- teknik 
(blodundersökning) 

2 kap 6 § FB Soc.sekr  

4.16 Beslut om bistånd till 
faderskapsundersökning med 
DNA-teknik avseende 
faderskap för myndigt barn 

4 kap 2 § SoL 1:e soc.sekr  

4.17 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st Soc.sekr  
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FB, 3 kap 6 § 
2st FB 

4.18 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om föräldraskap 

3 kap 14 § FB Soc.sekr  

4.19 Beslut om att bevilja 
ansökningsavgift till tingsrätten 
i samband med ansökan om 
hävande och fastställande av 
faderskap 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr  

4.20 Medgivande åt enskilt hem att 
ta emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 12 § SoL IU  

4.21 Beslut att återkalla 
medgivandet åt enskilt hem att 
ta emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 13 § SoL IU  

4.22 Beslut att lämna samtycke till 
fortsattadoption 

6 kap 14 § SoL Soc.sekr  

4.23 Beslut att inte lämna samtycke 
till fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL IU  

 

5. Omsorg om vuxna missbrukare - SoL 

5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

5.2 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan 

11 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

5.3 Bistånd i form av behandling 
vård och stöd i öppenvård 

- i egen regi 
 

- hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
1:e soc.sekr 

 

5.4 Bistånd i form av stödboende 
upp till tre månader 
 
Bistånd i form av stödboende 
överskridande tre månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
Avd.chef 

 

5.5 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Akutbostad, stödbostad, 
2:a handskontrakt eller 
motsvarande  

5.6 Bistånd i form av 
annat boende; vandrarhem 
eller motsvarande hotell upp till 
tre månader 
 
Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

5.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sker  

5.8 Ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Soc. sekr Enligt SKR:s riktlinjer 

5.9 Bistånd i from av placering i 
familjehemsvård eller HVB upp 
till tre månader (max ett beslut 
under en tolvmånadersperiod) 
 
Bistånd i form av 
familjehemsvård eller HVB 
överstigande tre månader  

4 kap 1 § SoL, 
5 kap 9 § SoL, 
6 kap 1 § SoL 

Avd.chef 
 
 
 
 
IU 

Avser beslut under en 
och samma 
tolvmånadersperiod. 
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5.10 Beslut gällande placering 
avseende våld i nära relationer 
 

- upp till 14 dagars 
placering 

 
- Upp till tre månaders 

placering 
 

- Överstigande tre 
månaders placering  

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc. Sekr 
 
 
Avd.chef 
 
 
IU 
 

 

5.11 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem 
 

- Enligt SKR:s 
rekommendationer 

 
- Övrig fall 

  
 
 
 
Avd.chef 
 
 
IU 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

5.12 Särskilda kostnader i samband 
med vård- och stöd mot 
missbruk i form av 
familjehemsvård som inte 
täcks av 
omkostnadsersättningen eller 
av placering i HVB- hem som 
inte täcks av normerna för 
försörjningsstöd. 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut 

 
- Mellan 20% och 

50%av basbeloppet 
per beslut 

 
- Mer än 50% av 

basbeloppet per 
beslut och år 

  
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc sekr 
 
 
Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 

5.13 Beslut om ersättning från den 
enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

5.14 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avd.chef  

 

6. Omsorg om vuxna missbrukare – Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

6.1 Beslut att inleda utredning 7 § LVM1 1:e soc.sekr  

6.2 Avsluta utredning utan vidare 
åtgärd 

7 § LVM 1:e soc.sekr  

6.3 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan jml 6 § LVM 

6 § LVM 
7§ LVM 

1:e soc sekr  

6.4 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM 

11 § LVM IU  
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6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård 
enligt LVM 

13 § LVM 
 
6 kap 39 § KL 

IU 
 
Ordf. 
Vice ordf 

 

6.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård 
enligt LVM 

18b § LVM Avd.chef  

6.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
föra missbrukare till 
läkarundersökning, eller, föra 
den som ska beredas vård 
eller som är omedelbart 
omhändertagen till ett LVM- 
hem eller sjukhus 

45 § 1 och 2st 
LVM 

Soc.sekr  

6.8 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Soc.sekr Beslut om 
läkarundersökning ska 
fattas om sådant inte är 
uppenbart obehövlig 

6.9 Beslut att under utredning 
begära uppgifter från andra 
myndigheter 

6-7 §§ LVM Soc.sekr  

 

7. Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder - SoL 

7.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.2 Beslut att ej inleda 
utredning vid anmälan 

11 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

7.3 Bistånd i form av socialt 
stöd 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
1:e soc.sekr 

 

7.4 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Akutbostad, 2:a 
handskontrakt eller 
motsvarande 

7.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till 
tre månader 
 
Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande 

4 kap 1 § SoL 1:e  soc.sekr 
 
 
 
 
Avd. chef 

 

7.6 Beslut om egenavgift 8 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.7 Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

7.8 Bistånd i from av boende 
med särskild service 

4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.9 Bistånd i form av 
korttidsplats 

4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.10 Bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.11 Förordnande/ entledigande 
av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 1:e soc.sekr Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKL:s 
rekommendationer. 
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samt beslut om ersättning 
för uppdraget 

7.12 Bistånd till person från 
annan kommun med 
varaktigt behov av 
omfattande vård- och 
omsorgsinsatser som har 
rätt att ansöka om insatser 
enligt 5. kap SoL 

2a kap. 8 § 
SoL med stöd 
av 
4 kap. 1 § SoL 

Soc.sekr  

7.13 Bistånd i form av 
meningsfull sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan 
huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 

 

 

8. Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder – Lag om stöd 
och servicetill vissa funktionshindrade (LSS) 

8.1 Beslut om 
personkretstillhörighet enligt 
LSS 

1 § LSS Soc.sekr I riktlinjerna för avd. 
Vuxen framgår vilka 
delar av 
personkretsarna som 
avdelningen Vuxen 
ansvarar för. 

8.2 Beslut om personlig 
assistans 
 
Biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader 
för sådan assistans 

9 § 2 p LSS 1:e soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 

 

8.3 Beslut om personlig 
assistans för vistelse mer 
än en vecka per år eller för 
vistelse i annat land än 
Sverige, Norge, Danmark 
eller Finland. 

9 § 2 p. LSS Avd.chef  

8.4 Beslut om ledsagarservice i 
närmiljö (resor upp till en 
timmes bilfärd eller dylikt) 

9 § 3p. LSS Soc.selr  

8.5 Beslut om ledsagarservice, 
ej i närmiljö (dvs en timmes 
bilfärd eller dylikt och resor 
utanför Sverige). Synnerliga 
skäl. 

9 § 3p. LSS Avd.chef  

8.6 Beslut om biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 p. LSS Soc.sekr  

8.7 Förordnande/ entledigande 
av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
samt beslut om ersättning 
för uppdraget 

 1:e soc.sekr Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKR:s 
rekommendationer 

8.8 Beslut om korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 p. LSS 1:e soc.sekr  
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8.9 Bostad med särskild service 
för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för 
vuxna 

9 § 9 p. LSS IU  

8.10 Beslut om daglig 
verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 

9 § 10 p. LSS Soc.sekr  

8.11 Beslut om att ersättning ska 
betalas ut till annan för 
personlig assistans 

11 § LSS Avd.chef  

8.12 Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd 

12 § LSS Avd.chef  

8.13 Beslut om förhandsbesked, 
bostad med särskild service 

16 § LSS 1:e soc.sekr  

8.14 Beslut om förhandsbesked, 
övriga insatser 

16 § LSS 1:e soc.sekr  

 

9. Hot och våld i nära relationer 

9.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

9.2 Beslut att ej inleda 
utredning vis anmälan 

11 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

9.3 Bistånd i from av hjälp och 
stöd i öppenvård 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan 
huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc.sekr 
 
 
1:e soc.sekr 

Familjefrid Kronoberg 
ingår i begreppet egen 
regi. 

9.4 Bistånd i form av boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc.sekr 
 
1:e soc.sekr 
 
Avd. chef 
 
 

 

9.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem, hotell 
eller motsvarande 
 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande de tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
Avd.chef 

 

9.6 Bistånd i form av skyddat 
boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- Upp till tre månader 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 

 
 
 
Soc.sekr 
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- Överstigande tre 

månader 

1:e soc.sekr 
 
 
Avd.chef 

9.7 Särskilda kostnader i 
samband med skyddat 
boende, boende, annat 
boende eller hjälp och stöd 
som inte täcks av normerna 
för försörjningsstöd, eller 
som är av akut karaktär 
 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut 

 
- Mellan 20% och 

50%av basbeloppet 
per beslut 

 
 

- Mer än 50% av 
basbeloppet per 
beslut och år 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
 
 
Avd.chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet gäller en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 

9.8 Beslut om ersättning från 
den enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

9.9 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 §, 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avd.chef  

 

10. Social beredskap /chefsberedskap (Med chefsberedskap avses 
chefsberedskapen inom social beredskap) 

10.1 Beslut om bistånd till 
försörjning och livsföring i 
övrigt. 

4 kap § 1 
SoL 

Personal som 
tjänstgör i den 
sociala 
beredskapen 
/chefsberedskap
en 

När beslut av 
ordinarie tjänsteman 
inte kan avvaktas: 
nödvändig 
försörjning i akuta 
situationer 

10.2 Beslut att inleda utredning 7 § LVM -”- När beslut av 
ordinarie tjänsteman 
inte kan avvaktas. 

10.3 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i 
familjehemsvård eller HVB 
för personer upp till 20 år. 

- i avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.4 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem för personer upp till 
20 år. 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 
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- I avvaktan på 
beslut av ordinarie 
beslutsfattare 

10.5 Särskilda kostnader i 
samband med inledande av 
vård och vistelse, under 
vårdtiden och vid dess slut 

- Upp till 50 procent 
av prisbasbelopp 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 
LVM. 

18 b § LVM -”- -”- 

10.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med 
stöd av LVU. 

43 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

10.8 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

 

11. Överklaganden, yttranden, anmälningar mm. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 

11.1 Yttrande till domstol 31 kap 2 § BrB Soc.sekr Gällande LVM 
11.2 Yttrande till 

åklagarmyndighet 

46 § LVM Soc.sekr  

11.3 Beslut att överklaga 
förvaltningsrättens eller 
kammarrättens beslut 

 Den som har 
fattat 
grundbeslutet 
om överklagan 

Ordförande ska alltid 
informeras om beslut 
om att överklaga har 
fattats. 

11.4 Yttrandetilltrafiksäkerhetsve
rket eller domstol i 
körkortsärenden 

Körkortsför.  
3 kap 8 §, 5 
kap 2 § 

Soc.sekr  

11.5 Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg över 
klagomål kring 
handläggning och 
bemötande/tillsynsärenden 

13 kap 5 1 SoL 
 
6 kap 39 § KL 

IU  
 
Ordf. 

 

11.6 Yttrande till annan 
förvaltning/myndighet, 
individärenden 

 1:e soc.sekr  

11.7 Beslut att utse ombud för 
nämnden i mål eller 
ärenden vid allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Ordf.  
FC 

 

11.8 Yttrande över ansökan om 
- rättshjälpgenom 

offentligt biträde, 
samt 

- yttrande över 
kostnadsberäkning 

3 § LOFB 
 
 
 
7 § Förordn. 
om offentligt 
biträde 

Avd.chef  
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11.9 Beslut angående anmälan 
av behov av offentligt 
biträde 

3 § LOFB 1:e soc.sekr  

11.10 Beslut att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätten 

8 kap 1 § SoL Soc.sekr  

11.11 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, 
avgifter m.m.) 

 IU 
Orf 

 

11.12 Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Avd.chef Gällande 
individärenden 

11.13 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LVU- 
och LVM- ärenden 

10 kap. 1-2 
§§SoL, 
 
6 kap. 39 § KL 

IU 
 
 
Ordf. 

Beslutet fattat av 
nämnd eller utskott 
men då brådska 
råder eller nämnd- 
/utskottssammanträd
e inte kan avvaktas 
kan beslut fattas av 
ordförande 

11.14 Yttrande till åklagare med 
anledning av eventuell 
utredning beträffande den 
som är under 15 år 

31 § och 33 § 
LUL 

Soc.sekr  

11.15 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Avd.chef  

11.16 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NamnL 

Soc.sekr  

11.17 Yttrande till passmyndighet 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande 

3 § 2 st. PassF 1:e soc.sekr  

11.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § 
ÄktB 

1:e soc.sekr  

11.19 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 
st. FB 

Soc.sekr  

11.20 Anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg om 
missförhållanden i 
kommunens egen 
verksamhet 

14 kap. 7 § 
SoL 

IU  

11.21 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, 
avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § 
SoL och 10 
kap 2 § OSL 

IU 
 
Ordf./vice ordf. 

 
 
Vid brådskande 
ärenden. 

11.22 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig. 

12 kap. 10 § 
SoL 

1:e soc.sekr Praxis: 
Socialnämnden bör 
polisanmäla brott mot 
barn. 
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11.23 Beslut att 
överklaga/yrkande om 
inhibition i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol eller vid 
Socialstyrelsens beslut. 
Även beslut att överklaga 
beslut hos annan myndighet 

 FC Med undantag av 
ärenden som avses i 
punkt 10:13 i 
delegationsordningen 
 
Ordförande ska 
informeras om beslut 
att överklaga har 
fattats. 

 

12. Sekretesslagen (OSL) 

12.1 Beslut om utlämnande av 
allmän handling till enskild 
eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande 
till enskild 

6 kap 3 § OSL, 
10 kap 14 § 
OSL, 
 
 26 kap OSL 

Nämndsekr. 
 
 
1:e.soc.sekr 
FC 

 

12.2 Beslut att lämna ut uppgifter 
ut personregister till statliga 
myndigheter i 
forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL FC  

 

13. Förvaltningslagen (FL) 

13.1 Ändring av beslut samt 
kompletteringsyttrande över 
ankommet överklagande 

39 § FL Delegaten i 
ursprungligt 
beslut 

 

13.2 Beslut om att begära 
yttrande/remiss från annan 
myndighet inom ramen för 
utredningsansvaret. 

26 § FL Delegaten i 
ursprungligt 
beslut 

 

13.3 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande av 
beslut 

45 § FL 1:e soc.sekr  

13.4 Beslut om olämpligt ombud 14 § FL Avd.chef  
13.5 Beslut om föreläggande av 

ombud att inkomma med 
fullmakt som styrker dennes 
uppdrag 

15 § FL Avd.chef  

13.6 Avslå begäran om att 
besluta i ärende inom fyra 
veckor (efter sex månaders 
handläggning) 

12 § FL 1:e soc.sekr Tillämpas ej vid 
handläggning av 
ärenden som kan 
överklagas genom 
laglighetsprövning 

13.7 Beslut om att förelägga 
enskild om att avhjälpa en 
brist i en framställning 

20 § FL 1:e soc.sekr  

13.8 Beslut om att rätta 
uppenbar felaktighet i ett 
beslut 

36-38 §§ FL Närmast 
överordnad 
delegat till 
ursprungsdelega
ten  

 

 

14. Klagomål/synpunkter och förslag 
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14.1 Klagomålshantering som 
övergripande 
berör verksamheten 

 IU  

14.2 Klagomålshantering direkt 
till förvaltningen rörande 
t.ex. den enskildes hyror, 
avgifter, löner och andra 
administrativa rutiner 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

 

15. Övrigt 

15.1 Brådskande ärenden som ej 
kan vänta till nämnden 
sammanträder 

6 kap 39 § KL Ordf 
Vice ordf 

 

15.2 Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet eller 
vissa brott som riktar sig 
mot underårig 

12 kap 10 § 
SoL 

Ordf 
Vice ordf.  

 

15.3 Föreningsbidrag, tilldelning 
om förvaltningens 
verksamhetsområde 

 FC 
Ekonom 

 

15.4 Attestreglemente/förteckning  Nämnd 
FC 

Nämnden fattar 
årligen särskilt beslut. 
Förvaltningschef ges 
rätt att uppdatera 
attestförteckningen 
vid förändringar 
under året. 

15.5 Dödsboanmälan till tingsrätt 20 kap 8a § 
ÄB 

Handläggare 
1:e soc.sekr 

 

15.6 Beslut att ordna 
gravsättning 

5 kap 2 § 
Begravningsl. 

Soc.sekr  

15.7 Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § SKL FC  

15.8 Beslut om delegationsrätt 
för socialsekreterare 

 Avdelningschef i 
samråd med 
arbetsledare 

Beslut tas efter 6 
månaders anställning 

15.9 Rätt att underteckna 
personuppgiftbiträdesavtal 
(PUB-avtal) 

 FC  

15.10 Rätt att anmäla 
personuppgiftsincidenter till 
Dataskyddsinspektionen 

 Dataskydds-
ombud 

 

 

16. Lex Sarah, Lex Maria och anmälan till överförmyndare 

16.1 Ansvar för utredning av 
rapporter om 
missförhållande eller risk för 
missförhållande i 
verksamheten 

14 kap 6 § SoL Kvalitets-
ansvarig 

 

16.2 Ansvar att rapportera om 
missförhållande eller risk för 

14 kap 5 § SoL Kvalitets-
ansvarig 
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missförhållande i 
verksamheten till nämnden 
för arbete och lärande 

16.3 Beslut om händelse är att 
betrakta som allvarligt 
missförhållande eller inte 

14 kap 7 § SoL FC 
Kvalitets-
ansvarig 

 

16.4 Beslut om att anmäla till 
inspektionen för vård och 
omsorg vidallvarliga 
missförhållanden 

14 kap 7 § SoL FC 
Kvalitets-
ansvarig 

 

16.5 Beslut att avsluta utredning 
enligt Lex Sarah 

14 kap 6 § SoL FC 
Kvalitets-
ansvarig 

 

16.6 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god man/ 
förmyndare/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Soc.sekr  

16.7 Anmäla händelser till 
Inspektionen för vård och 
omsorg som medfört eller 
hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (Lex 
Maria) 

3 kap 5 § PSL 
SOFS 2005:28 

MAS (medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska) 

 

 

17. Gymnasieskolan 

17.1 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev som 
studerar i Alvesta kommun i 
gymnasieskolan. 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 

Rektor Fastställs av IU, i 
brådskande ärenden 
ordförande 

17.2 Beslut om behörighet och 
mottagande av elev till 
programinriktat individuellt 
val eller yrkesintroduktion 
inom gymnasieskolan inom 

SL 17 kap 14§ Antagnings-
kansliet i 
samverkans-
området  

 

17.3 Beslut om behörighet och 
mottagande av elev till 
programinriktat individuellt 
val eller yrkesintroduktion 
inom gymnasieskolan 
utanför samverkansavtalet 

SL 17 kap 14§ Avd.chef  

17.4 Beslut om att elev i 
gymnasieskolan skall hålla 
sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

SL 15 kap 17§ Rektor  

17.5 Beslut om elevresor enlig 
lag samt resereglemente för 
gymnasieelever i Alvesta 
kommun (FAL) 

SFS 1991:110 
SFS 
1991:1120 

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

 

17.6 Förlängning av 
preparandutbildning till två 
år 

SL 17 kap 5§ Avd.chef  

17.7 Minskning av omfattning av 
studier på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6§ Rektor  

17.8 Beslut om att andra elever 
med särskilda skäl, än 

 Rektor  
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nyanlända ungdomar får gå 
språkintroduktion 

17.9 Hela utbildningen får 
skolförläggas om 
bedömningen är att detta 
uppenbart bäst gynnar 
eleven; undantaget vad 
gäller APL 

GF 6 kap 5 §  Rektor  

17.10 Om utbildning (APL) har 
skolförlagts ska de åtgärder 
vidtas som behövs för att 
utbildningen så snart som 
möjligt ska förläggas till en 
arbetsplats 

SL 17 kap 6 §  Rektor   

 

18. Kommunal vuxenutbildning (gymnasial och grundläggande) 

18.1 Antagning av elev till 
gymnasial kommunal 
vuxenutbildning i egen regi 

SL 20 kap 13 § 
19-23§§ 

Rektor  

18.2 Yttrande om mottagande av 
sökande till kommunal 
vuxenutbildning i egen regi, 
från annan kommun 

SL 20 kap 14 § 
22 
§ 

Rektor  

18.3 Yttrande om en ansökan till 
kommunal vuxenutbildning 
hos annan kommun/extern 
utförare 

SL 20 kap 14 § 
19-23§ 

Avd.chef  

18.4 Beslut om köp av 
kommunal vuxenutbildning 
samt prövning inom 
samverkansavtal 

SL 15 kap 28§ 
SL 20 kap 13, 
14, 
22, 23 §§ 

Avd.chef  

18.5 Beslut om upphörande av 
utbildningen för elev i 
kommunal vuxenutbildning 
om eleven saknar 
förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen 

SL 20 kap 9§ 
SL 21 kap 9§ 
SL 22 kap 16§ 

Rektor  

18.6 På nytt bereda utbildning för 
en elev inom kommunal 
vuxenutbildning 

 Rektor  

18.7 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev i 
kommunal vuxenutbildning 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 

Rektor Fastställs av IU, i 
brådskande ärenden 
ordförande 

18.8 I ett ärende om avstängning 
utreda allsidigt och 
klarlägga de 
omständigheter som är av 
betydelse för ärendets 

FV 7 kap 4§ Rektor  

18.9 Mottagande av personer till 
utbildning i svenska för 
invandrare 

SL 22 kap 15§ 
SL 28 kap 21§ 

Rektor  

18.10 Yttrande till 
utbildningsanordnare i 
annan kommun gällande 

Ej lagstadgat Avd.chef  
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NAL 2020 00060 002 
Sida 

25(27) 
 

 

 

 

 

Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

sökande till svenska för 
invandrare 

18.11 Information till eleven om 
möjligheten att få ett intyg 
istället för betyg 

SL 20 kap 34§ 
SL 21 kap 23§ 
SL 22 kap 28§ 

SYO VUX  

18.12 I samarbete med 
Arbetsförmedlingen verka 
för att eleverna ges 
möjligheter att öva det 
svenska språket i 
arbetslivet och att utbildning 
i svenska för invandrare kan 
kombineras med andra 
aktiviteter som 
-arbetslivsorientering 
-validering 
-praktik, eller 
-annan utbildning 

20kap 25§ Avd.chef  

18.13 Beslut i samverkan för 
regionalt yrkesvux 

 FC  

18.14 Ansökan av statsbidrag till 
gymnasial yrkesutbildning 

 Avd.chef  

18.15 Beslut om mottagande av 
sökande till särskild 
utbildning för vuxna, samt 
 
yttrande till 
utbildningsanordnare i 
annan kommun 

SL 21 kap 7 
§ 

Rektor 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

 

19. Övriga beslut avseende skolverksamhet inom nämndens 
verksamhetsområde 

 Övergripande ärenden    
19.1 Motverka kränkande 

behandling samt se till att 
det genomförs åtgärder för 
att förebygga och förhindra 
att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling 
Utreda och vidta åtgärder 
mot kränkande behandling 
Årligen upprätta en plan 
med åtgärder som behövs 
för att förebygga och 
förhindra kränkande 
behandling av barn och 
elever. 

SL 6 kap 6-8 
§§ 
SL 6 kap10§ 

Rektor  

19.2 Vidta nödvändiga åtgärder 
mot brister i verksamheten, 
som framkommit genom 
uppföljning, klagomål eller 
på annat sätt 

SL 4 kap 7§ Rektor  

19.3 Beslut om ersättning för 
förstörda/stulna kläder eller 
förstörda glasögon 

 Avd.chef  



Alvesta kommun 
Datum 

2020-04-21 
Referens 

NAL 2020 00060 002 
Sida 
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

avseende elever och 
personal (för personal man 
är ansvarig chef för) 

 Ekonomi    
19.4 Tilläggsbelopp för elever i 

gymnasieskolan som har ett 
omfattande behov av 
särskilt stöd 

SL 10 kap 
39§ SL 14 
kap 17§ 
SL 16 kap 54 
§ 

Avd.chef  

19.5 Tilläggsbelopp för elever i 
gymnasieskolan - som ska 
erbjudas 
modersmålsundervisning. 

SL 10 kap 
39§ SL 14 
kap 17§ 
SL16 kap 54 
§ 

Avd.chef  

 Personalärenden, särskilt 
för skolverksamhet 

   

19.6 Huvudmannen ska se till att 
rektorerna går en särskild 
befattningsutbildning. 

SL 2 kap 12 
§ 

FC  

19.7 Om personal ej har 
utbildning enl. 2 kap 13§ alt. 
behörighetsbevis enl. 15§ 
eller annat särskilt skäl med 
hänsyn till eleverna eller 

SL 2 kap 18§ Rektor  

19.8 Om en person som avses 
enl. 2 kap 18§ ska bedriva 
undervisning längre än sex 
månader, ska 
huvudmannen besluta om 
detta. 

SL 2 kap 19§ Avd.chef  

19.9 Huvudmannen ska se till att 
personalen vid förskole- och 
skolenheterna ges möjlighet 
till kompetensutveckling 

SL 2 kap 34§ Rektor  

 

20. Delegation i personalärenden 

20.1 Tillsvidareanställa personal  Avd.chef  
20.2 Visstidsanställa personal  Närmast 

ansvarig chef 
 

20.3 Bevilja ledighets för 
personal (personal man är 
ansvarig chef för): 

a) Enskild 
angelägenhet utan 
löneförmåner 

b) Enskild 
angelägenhet med 
bibehållna 
löneförmåner enligt 
(AB) 

c) Enligt 
studieledighetslage
n 

d) Utbildning med 
bibehållen lön  

 a,b,c) 
Närmast 
ansvarig chef 
(efter samråd 
med avd.chef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Förvaltningschef 
 

Vid bortgång av nära 
anhörig beviljas 
normalt tre dagar 
(dödsdag, 
begravning, 
bouppteckning) 



Alvesta kommun 
Datum 

2020-04-21 
Referens 

NAL 2020 00060 002 
Sida 
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

e) Tjänstledighet för 
att prova annan 
tjänst 

e) Närmast 
ansvarig chef 
(efter samråd 
med 
avdelningschef 
och förvaltnings-
chef 

20.4 Lönetillägg (beslutet ska 
enligt lokala rutiner 
godkännas av 
personalchefen) 

 Personalchef Ansökan lämnas först 
till förvaltningschef 

20.5 Beslut om avkortad 
uppsägningstid (för 
personal man är ansvarig 
chef för) 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.6 Beslut om utbildning i 
tjänsten (för personal man 
är ansvarig chef för) 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.7 Utbetalning av förskott på 
lön 

 FC Endast inarbetat lön 

20.8 Beslut om tjänstledighet 
enligt lag och avtal om 
facklig förtroendeman 

 Personalchef  

20.9 Förflyttning av personal: 
a) Inom förvaltningen för 
arbete och lärande 
b) Inom egen 
avdelning/enhet 

 FC Pga. Förändras 
organisation mm.  

20.10 Uppsägning av personal 
pga arbetsbrist, personliga 
skäl 

 Hanteras av HR-
avdelningen i 
samråd med 
avdelningschef 
och 
förvaltningschef 

 

20.11 Förhandlingsrätt i frågor av 
enhetsövergripande eller 
central karaktär 

MBL §§ 11, 
14, 19 

FC  

20.12 Förhandlingsrätt i frågor 
som rör enskild 
avdelning/enhet 

MBL §§ 
11,19 

FC   

20.13 Arbetsmiljöuppgifter 
delegeras skriftligt och ska 
mottagas av delegaten. 

 FC  

  

 

 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2020-00162 000 

 

Information om nuläge vid förvaltningen för arbete och lärande 
med anledning av pandemi covid-19/coronavirus 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Under sammanträdet lämnas information om nuläge vid förvaltningen för arbete 
och lärande med anledning av covid-19/coronavirus. 

Förvaltningen har upprättat rutin med anledning av rådande pandemi. Rutinen tar 
bland annat upp hur växelvis hemarbete ska hanteras på förvaltningen för att 
minska smittspridning, hur kontakt med klienter och deltagare ska hanteras samt 
hur medarbete ska agera när de har symptom. 

En risk- och konsekvensbedömning med anledning av pandemin har genomförts.  

Förvaltningen har upprättat en redovisning över vilka kostnader som han härledas 
till pandemin. Per augusti 2020 uppskattas total kostnad uppgå till 2,6 miljoner 
kronor. Den största kostnaden återfinns hos avdelning Ekonomiskt bistånd med 
anledning av permitteringar, arbetslöshet, arbetsförmedlingens situation under 
pandemin och svårigheten att följa upp insatser. Kostnaden for att erbjuda 
ungdomar folkbokförda i kommunen, och studerar vid gymnasiet, lunchkupong via 
en app uppgår till cirka 750 000 kronor.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020.   
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212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 
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Gunilla Kaij Bevheden 
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Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-20 
Referens 

NAL 2020-00162 000  

 

 

 

 
  

Information om nuläge vid förvaltningen för arbete och 
lärande med anledning av pandemi covid-
19/coronavirus 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Under sammanträdet kommer information om nuläge vid förvaltningen för arbete 
och lärande med anledning av pandemi covid-19/coronavirus att lämnas. Punkter 
som kommer att tas upp är ekonomiska aspekter, bemanningssituationen vid 
förvaltningen, inflöde av ärenden samt vilka rutiner som upprättats för att förhindra 
smittspridning.   

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Dnr 2020-00153 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna uppföljningen av verkställighet av nämnden för arbete och lärandes 
beslut.  

Sammanfattning 

Nämnden får en sammanställning över verkställigheten av de beslut som nämnden 
fattat. Redovisningen kommer fortsättningsvis att ske två gånger per år. Syftet med 
redovisningen är att säkerställa att rutin finns för att de beslut nämnden fattar 
verkställs av förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden sedan nämnden för arbete 
och lärande bildades 1 januari 2019 till och med nämndens sammanträde 18 juni 
2020. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där förvaltningen fått 
uppdrag eller motsvarande från nämnden eller arbetsutskottet. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 augusti 2020. 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 18 juni 2020, daterad den 13 
augusti 2020.   

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 
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www.alvesta.se 
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Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-53 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-14 
Referens 

NAL 2020-00153 000  

 

 

 

 
  

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 18 
juni 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna uppföljningen av 
verkställighet av nämnden för arbete och lärandes beslut.  

Sammanfattning 

Nämnden får en sammanställning över verkställigheten av de beslut som nämnden 
fattat. Redovisningen kommer fortsättningsvis att ske två gånger per år. Syftet med 
redovisningen är att säkerställa att rutin finns för att de beslut nämnden fattar 
verkställs av förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden sedan nämnden för arbete 
och lärande bildades 1 januari 2019 till och med nämndens sammanträde 18 juni 
2020. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där förvaltningen fått 
uppdrag eller motsvarande från nämnden eller arbetsutskottet.     

Bilagor 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 18 juni 2020, daterad den 13 
augusti 2020.   

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

 



 
Förvaltningen för arbete och lärande  
Staben 
Linnea Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.gillen@alvesta.se  

Skrivelse 
Sida 
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Datum 
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NAL 2020-00153:000 

 

 
 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Gärdesvägen 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
omsorg@alvesta.se 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

Grönmarkerat uppdrag = Är verkställt, kommer inte att tas med i nästa uppföljning. 
Gulmarkerat uppdrag = Påbörjat/pågående 
Rödmarkerat uppdrag = Ej påbörjat  

 

 

Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Handläggning och 
tillsynsverksamhet enligt 
alkohollagen   

2019-02-25 
NAL § 20 

NAL2019/38:702 Handläggning och tillsynsverksamhet av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen ska flyttas 
över till Växjö kommun från och med 2019-04-
01 (köp av tjänst)  

Ärendet är verkställt 

Handläggning och 
tillsynsverksamhet enligt 
tobakslagen och lag om 
handel med vissa receptfria 
läkemedel 

2019-02-25 
NAL § 21 

NAL2019/39:702 Flytta över handläggning och tillsynsverksamhet 
enligt tobakslagen och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel till förvaltningen för 
samhällsbyggnad när beslut om ändring i 
respektive nämnds reglemente är fattat av 
kommunfullmäktige 

Ärendet är verkställt 

Organisation för avdelning 
ensamkommande 

2019-02-25 
NAL § 23 

NAL2019/40:001 HVB Kronan stängs 2019-05-31 och 
omorganisation till stödboende genomförs 
enligt förslag. Ärendet ska återrapporteras på 
nämndens sammanträde den 18 juni 2019 

Ärendet är verkställt men återrapportering har ej 
skett. Organisationen är nu avvecklad, 

mailto:Linnea.gillen@alvesta.se


Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Organisationsförändring 
Allbo Lärcenter 

2019-02-25 
NAL §  

NAL2019/41:001 Genomföra organisationsförändring 
motsvarande att tjänsten som rektor vid Allbo 
Lärcenter omvandlas till avdelningschef för 
Allbo Lärcenter. Avdelningen omfattar 
Allbolärcenter samt IM/gymnasieskola. De två 
tjänster som biträdande rektorer  för 
Vuxenutbildning och IM/gymnasieskola 
omvandlas till två rektorstjänster. 
Avdelningschef blir ansvarig chef för de två 
rektorerna. 

Ärendet är verkställt. 

Organisation för 
Skola/fritidsledare 

2019-02-25 
NAL § 27 

NIF2018/106.106 Kultur- och fritidsnämnden, 
utbildningsnämnden och nämnden för individ- 
och familjeomsorg (numera nämnden för 
arbete och lärande) har gett förvaltningarna i 
uppdrag att ge förslag till riktlinjer för 
organisation av Alvesta kommuns verksamhet 
för unga. Verksamhet för unga i Alvesta 
kommun ska genomsyras av hållbarhet, 
stabilitet och kvalité. 

Ärendet hanteras av Utbildningsförvaltningen och 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänster har tillsatts.  

Ny organisation LSS 2019-06-18 
NAL § 62 

NAL2019/105:001 Enligt inriktningsförslag ska 
Omsorgsförvaltningens myndighetskontor 
samordnas lokalmässigt med FAL för att  
etablera ett nära samarbete i LSS-frågor 
samutnyttja kompetens inom lagstiftningen 
minska sårbarheten vid frånvaro och semestrar 
– vilket har verkställt. 
Det beslut som I slutändan gick vidare till KF 
berörde överflytt av handläggare från UF till OF 
och berör inte nämnden för arbete och lärandes 
verksamhet. 

Ärendet är verkställt 
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Förslag till plan för 
integrationsstrategi för 
nyalända 2019-2025 

2019-06-18 
NAL § 26 

NAL2019/107:139 Förvaltningen får i uppdrag att fram en 
integrationsstrategi till nämndens sammanträde 
i november 2019. 

Strategisk regional överenskommelse av mottagning 
av nyanlända (SÖK) samt Lokal överenskommelse 
(LÖK) har upprättats. 

Organisation och avveckling 
av stödboende 
ensamkommande under 
2020 

2019-10-01 
NAL § 95 

NAL2019/227:040 Avveckla stödboende för ensamkommande 
barn  

Ärendet är verkställt. 

Justering av IT-kostnader 
mellan utbildningsnämnden 
och nämnden för arbete och 
lärande 

2019-11-06 
NAL §97 

NAL2019/218:040 Förvaltningen får i uppdrag skicka ärendet 
vidare till kommunfullmäktige för beslut och 
verkställighet av budgetförändring. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 
budgetmedel från 2019 om 1 054 000 kr till 
nämnden för arbete och lärande till 
utbildningsnämnden. 

Ärendet är verkställt 

Förändring organisation för 
Svenska för invandrare, SFI, 
2020 

2020-02-26 
NAL § 8 

NAL2020-18:001 Organisationen ska organiseras med nio 
lärartjänster och en samordnare. 
 
(fyra lärarassistenter, en utbildare och en 
administratör förklara övertaliga) 

Ärendet är verkställt 

Avgift för personer med 
insatsen boendestöd 

2020-02-26 
NAL § 12 
NAL § 57 

 Nämnden får information om att ingen 
omprövning av befintliga beslut har genomförts 
och ingen avgift har tagits ut i nya ärenden för 
personer med insatsen boendestöd sedan 
verksamheten flyttades över från 
omsorgsnämnden till nämnden för arbete och 
lärande.  

Utredning ska genomföras och ärendet ska tas 
upp för beslut i nämnden. 

Utredning pågår och ska behandlas av nämnden under 
sammanträdet den 11 november 2020. 
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Remisser till 
skolinspektionen angående 
etablering av nya 
gymnasieprogram 

2020-04-21 
NAL § 25 

NAL 2020-65:600 Förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten för samverkan mellan Allbo 
Lärcenter och Ryssbygymnasiet AB gällande 
utbildning i timmerstansport.  

Ärendet är inte verkställt. 

Ny organisation för 
”Mötesplats centrum” 

2020-05-25 
NAL § 25 

NAL2020-80:000 Förvaltningen får i uppdrag att verkställa ny 
organisation för mötesplats centrum. Den 
nya organisationen ska gälla från och med 1 
oktober 2020.  

Ärendet är under verkställande. Planeras att verkställas 
från och med 1 oktober 2020. 

Utredning om förslag att 
starta gymnasieskola med 
nationella program i Alvesta 
kommun 

2020-05-25 
NAL § 41 

NAL2020-81:612 Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ta 
fram underlag för möjligheten att starta 
gymnasial lärlingsutbildning; ett industriprogram 
med fyra inriktningar samt ett vård och 
omsorgsprogram 

Nämnden beslutade vid sammanträde 18 juni 2020 att 
starta tre nationella yrkesprogram i form av gymnasiala 
lärlingsutbildningar vid avdelningen Allbo Lärcenter till 
höstterminen 2021; ett industriprogram med fyra 
inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram samt en 
utbildning inom Barn och fritid. Kommer att verkställas 
vid terminsstarten hösten 2021. 

 

Utredning genomlysning av 
arbetsmarknadsavdelningen 

2020-06-18 
NAL § 53 

NAL 2020-90:000 Förvaltningen under sammanträdet 21 april i 
uppdrag att genomföra utredning/genomlysning 
av arbetsmarknadsavdelningen 

Utredning redovisades nämnden under sammanträdet 
18 juni 2020, ärendet återremitterades. 

Ny organisation avdelning 
Barn och familj 

2020-06-18 
NAL § 51 

NAL 2020-
160:001 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ta 
fram förslag för nu organisation för avdelning 
Barn och familj 

Ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 21 
september 2020. 

Uppdrag från KF:  
Besvarande av motion (KD) 
angående att involvera 
frivilligorganisationerna I 
integrationsarbetet med 
nyanlända 

2017-12-19 
KF § 139 

 Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och 
fritidsnämnden och nämnden för individ- och 
familjeomsorg (fnv. FAL) gör en fördjupad 
utredning och utvärdering kring hur dagens 
integrationsstöd på 100 000kr ska användas och 
vilka behov som kan finnas av detta stöd och hur 

Integrationsutvecklare vid förvaltningen för arbete och 
lärande har fått i uppdrag att utreda ärendet  
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

det ska hanteras i framtiden. 

Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för 
arbete och lärande ska ge förslag på 
förändringar som kan verka gynnsamma för en 
utveckling kring integrationsarbetet på kultur. 
och fritidsområdet  

 

De särskilda uppdrag som omsorgsnämnden beslutar om i samband med verksamhetsplan med internbudget tas inte med i denna uppföljning eftersom de 
följs upp i årsrapporten. 

Åtgärdsplan för budget i balans och beslut/uppdrag därav, redovisas löpande 

 

 

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2020-00027 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet 

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 18 juni 2020 har två tillbud registrerats. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020. 

Sjukfrånvarostatistik per juli 2020, daterad den 25 augusti 2020.  
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Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för 
arbete och lärande  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 18 juni 2020 har två tillbud registrerats.  

Bilagor 

Sjukfrånvarostatistik per juli 2020, daterad den 25 augusti 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 14.56 13.61 13.15 12.6 18.59 18.77 19.11 19.81 20.27 19.95 19.55 19.28

A. Kommun 22.19 22.36 22.71 22.85 23.15 23.2 23.38 24.38 25.78 26.6 26.9 26.69
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 1.39 1.44 1.9 2.01 1.79 1.8 1.79 2.23 1.99 1.23 0.88 0.81

A. Kommun 1.72 2.02 2.26 2.01 2 2.07 2.2 3.19 3.25 2.64 1.94 1.29
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 5.08 4.93 4.91 4.89 4.96 5.03 5.12 5.31 5.37 5.27 5.26 5.37

A. kommun 6.29 6.24 6.3 6.33 6.39 6.4 6.41 6.72 7.14 7.36 7.49 7.53
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 3.96 5.02 6.12 6.7 5.19 6.08 6.64 7.81 7.05 3.99 3.45 2.61

A. Kommun 5.33 6.84 7.53 6.95 6.36 7.17 7.88 11.44 12.03 8.84 6.34 4.02
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 63.44 63.59 63.48 65.21 65.38 67.85 69.05 67.97 65.79 64.74 63.19 60.95

A. kommun 64.64 65.21 64.94 64.97 64.76 65.15 65.34 62.68 59.25 57.68 56.39 55.4
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 17 19 20 21 21 19 20 18 18 17 16 17

0

5

10

15

20

25

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL

FAL



Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL 38.39 37.22 35.59 36.94 35.16 35.35 36.45 35.94 34.27 34.58 33.8 33.49

A. kommun 32.84 32.73 32.06 31.93 31.47 32.16 31.82 29.08 27.15 26.75 25.82 25.72
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§ 62 Dnr 2020-00025 002 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per juli 2020 

2. Avdelningen Barn och familj, per juli 2020 

3. Avdelningen Vuxen, per april 2020. 

4. Allbo Lärcenter, per april 2020 

5. Beslut om föreningsbidrag till Alvesta Motorklubb, daterad den 28 maj 
2020. 

6. Ordförandebeslut, rättelse i delegationsordning, nämnden för arbete och 
lärande, daterad den 9 juni 2020. 

7. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Ekonomiskt bistånd, daterad den 16 juni 
2020. 

8. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, Arbetsmarknadsavdelningen, daterad den 16 juni 2020 

9. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Vuxen, daterad den 16 juni 2020 

10. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Allbo Lärcenter, daterad den 16 juni 2020 

11. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Barn och familj, daterad den 25 juni 2020 

12. Förordnande som tjänsteförrättande förvaltningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande under ordinarie befattningshavares ledighet, daterad 
den 2 juli 2020. 

13. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Barn och familj, daterad den 3 augusti 2020 

14. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 6 augusti 2020. 

15. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 8 augusti 2020. 
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16. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelning vuxen, 
förvaltningen för arbete och lärande, daterad den 10 augusti 2020.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti 2020.  
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Delegationsbeslut   

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.    

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per juli 2020 

2. Avdelningen Barn och familj, per juli 2020 

3. Avdelningen Vuxen, per april 2020. 

4. Allbo Lärcenter, per april 2020 

5. Beslut om föreningsbidrag till Alvesta Motorklubb, daterad den 28 maj 
2020. 

6. Ordförandebeslut, rättelse i delegationsordning, nämnden för arbete och 
lärande, daterad den 9 juni 2020. 

7. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Ekonomiskt bistånd, daterad den 16 juni 
2020. 

8. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, Arbetsmarknadsavdelningen, daterad den 16 juni 2020 

9. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Vuxen, daterad den 16 juni 2020 

10. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Allbo Lärcenter, daterad den 16 juni 2020 

11. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Barn och familj, daterad den 25 juni 2020 

12. Förordnande som tjänsteförrättande förvaltningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande under ordinarie befattningshavares ledighet, daterad 
den 2 juli 2020. 

13. Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid förvaltningen för 
arbete och lärande, avdelning Barn och familj, daterad den 3 augusti 2020 
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14. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 6 augusti 2020. 

15. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 8 augusti 2020. 

16. Förordnande som förste socialsekreterare vid avdelning vuxen, 
förvaltningen för arbete och lärande, daterad den 10 augusti 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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§ 63 Dnr 2020-00026 000 

 

Meddelanden 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet 

Sammanfattning 

1. Rapport från arkivinspektion utförd av Sydarkivera, daterad den 15 juni 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2629-20, daterad den 9 juni 
2020. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2865-20, daterad den 22 juni 
2020. 

4. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3869-3871-19, daterad den 30 
juni 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 10331-19, daterad den 30 juni 
2020. 

6. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3300-19, daterad den 30 juni 
2020. 

7. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3395-19 och 3938-19, daterad 
den 30 juni 2020. 

8. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 10883-19, daterad den 30 juni 
2020. 

9. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 1801-19, daterad den 30 juni 
2020. 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2865-20, daterad den 8 juli 2020. 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3191-20 daterad den 13 juli 2020. 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4392-19, daterad den 13 juli 2020. 

13. Svar på klagomål inkommet den 31 juli 2020, daterad dem 5 augusti 2020. 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, Beslut i mål nr. 3759-20, daterad den 17 augusti 
2020.  

 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2020.   
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Meddelanden  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

1. Rapport från arkivinspektion utförd av Sydarkivera, daterad den 15 juni 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2629-20, daterad den 9 juni 
2020. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2865-20, daterad den 22 juni 
2020. 

4. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3869-3871-19, daterad den 30 
juni 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 10331-19, daterad den 30 juni 
2020. 

6. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3300-19, daterad den 30 juni 
2020. 

7. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 3395-19 och 3938-19, daterad 
den 30 juni 2020. 

8. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 10883-19, daterad den 30 juni 
2020. 

9. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 1801-19, daterad den 30 juni 
2020. 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2865-20, daterad den 8 juli 2020. 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3191-20 daterad den 13 juli 2020. 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4392-19, daterad den 13 juli 2020. 

13. Svar på klagomål inkommet den 31 juli 2020, daterad dem 5 augusti 2020. 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, Beslut i mål nr. 3759-20, daterad den 17 augusti 
2020.   

.   
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Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

 


