
 

 

 
 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2021-04-14 

 

  

 

Nämnden för arbete och lärande kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid Onsdagen den 21 april 2021 kl. 13:15 till ca kl. 16:30 
Plats Digitalt möte via Teams (samt sammanträdesrummet K1) 
 

Ledamöter 
Sebastian Olsson (S), Ordförande 
Eva Hoff (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Mehdi Zullufi (S) 
Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Nilsson (C) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Stig Jacobsson (L) 
Benny Lundh Johansson (AA) 
Annette Lindström (-) 
Fredrik Jonsson (-) 

Ersättare 
Samir Al-Natour (S) 
Phlogy Ludiongo (S) 
Gunnel Nordahl (S) 
Johny Haraldsson (C) 
Per Elm Haraldsson (C) 
Kia Johnsson (M) 
Åke Johansson (KD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Lars Eriksson (SD) 

Samtliga ledamöter och ersättare förutom nämndens presidium deltar i mötet på distans via Microsoft Teams (presidiet 
deltar i mötet från sammanträdesrummet K1). Mer information och länk till mötet kommer per e-post. 

 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren genom att ringa 0472-153 47 eller genom 
att mejla linnea.gillen@alevsta.se  så att ersättare kan kallas i ditt ställe.  

mailto:linnea.gillen@alevsta.se
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Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 21 april 2021 
kl. 13:15 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 685  

 

2. 1
. 

Val av justerare  
Dnr 687  

 

3. 1
. 

Godkännande av dagordningen 
Dnr 683  

 

4. 1
. 

Informations- och diskussionsärenden 
- information från ordförande 
- information från förvaltningschef 
- information från ledamöter 
Dnr 684  

 

5. 1
. 

Information om fakturor, Växjö Fria Fordonsgymnasium 
Dnr 2020-00181 049 

 

6. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2021, inklusive redovisning av nyckeltal per 31 mars 2021 
Dnr 2021-00074 042 

 

7. 1
. 

Återrapportering av handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 
Dnr 2020-00190 701 

 

8. 1
. 

Familjefrid Kronoberg 2020 
Dnr 2020-00150 753 

 

9. 1
. 

Beslut om permanent verksamhet för projektet Resurscentrum Heder i Kronobergs län 
Dnr 2021-00044 791 

 

10. 1
. 

Kvalitetsberättelse 2020 
Dnr 2021-00059 000 

 

11. 1
. 

Uppföljning av nämndens interkontrollmoment 2021  
Dnr 2020-00239 042 

 

12. 1
. 

Delegationsordning nämnden för arbete och lärande, förändringar under 2021 
Dnr 2021-00026 002 
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Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 21 april 2021 
kl. 13:15 

 

13. 1
. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2021 
Dnr 2021-00060 000 

 

14. 1
. 

Meddelanden  
Dnr 2021-00009 000 

 

15. 1
. 

Arbetsmiljö 
Dnr 2021-00010 020 

 

16. 1
. 

Delegationsbeslut  
Dnr 2021-00011 002 

 

17. 1
. 

Övriga frågor 
Dnr 2021-00012 000 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Dnr 2020-00181 049 

 

Information om fakturor, Växjö Fria Fordonsgymnasium 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Under hösten 2020 och våren 2021 har Växjö Fria fordonsgymnasium fakturerat 
förvaltningen för arbete och lärande för kostnader för elever som läser 
yrkesintroduktion i huvudmannens regi. Förvaltningen för arbete och lärande har 
bestridit den del av fakturorna som avser dessa elever. Från början handlade det 
om totalt sju elever men allt eftersom har elever gått vidare till annan utbildning 
alternativt ”hoppat av”, i dagsläget handlar det om fyra elever. Kostnaden per elev 
är cirka 15 000kr per månad. 

Förvaltningen och Växjö Fria Fordonsgymnasium har i dialog med varandra inte 
kunnat komma till en lösning. 

Växjö Fria Fordonsgymnasium har inkommit med två brev i ärendet vilka bifogas i 
detta ärende.  

Förvaltningen har sammanställt en skrivelse i ärendet vilken bifogas detta ärende. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2021 

Brev 1 från Växjö Fria Fordonsgymnasium, daterad den 17 februari 2021 

Brev 2 från Växjö Fria Fordonsgymnasium, daterad den 17 mars 2021 

Skrivelse, daterad den 25 mars 2021   
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Information om bestridande av fakturor avseende 
elever som läser yrkesintroduktion vid Växjö fria 
fordonsgymnasium 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Under hösten 2020 och våren 2021 har Växjö Fria fordonsgymnasium fakturerat 
förvaltningen för arbete och lärande för kostnader för elever som läser 
yrkesintroduktion i huvudmannens regi. Förvaltningen för arbete och lärande har 
bestridit den del av fakturorna som avser dessa elever. Från början handlade det 
om totalt sju elever men allt eftersom har elever gått vidare till annan utbildning 
alternativt ”hoppat av”, i dagsläget handlar det om fyra elever. Kostnaden per elev 
är cirka 15 000kr per månad. 

Förvaltningen och Växjö Fria Fordonsgymnasium har i dialog med varandra inte 
kunnat komma till en lösning. 

Växjö Fria Fordonsgymnasium har inkommit med två brev i ärendet vilka bifogas i 
detta ärende.  

Förvaltningen har sammanställt en skrivelse i ärendet vilken bifogas detta ärende.     

Bilagor 

Brev 1 från Växjö Fria Fordonsgymnasium, daterad den 17 februari 2021. 

Brev 2 från Växjö Fria Fordonsgymnasium, daterad den 17 mars 2021 

Skrivelse, daterad den 25 mars 2021   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
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Till

Nämnden  för  arbete  och  lärande

342 80 ALVEST  A

Angående  överenskommelse  om ersättning  för  elever  på  Introduktionsprogrammet  -

Yrkesintroduktion

VFG  Utbildning  AB  har  anledning  att  härmed  återkornma  i den  aktuella  frågan  om

överenskornmelse  om  ersättning  för  de elever  som  har  sökt  och  genomgår  yrkesintroduktion  sedan

höstterminen  2020  hos oss som  huvudman  för  utbildningen.

Vi  har  tidigare  ingett  en skrivelse  med  begäran,  daterad  210217,  som  resulterade  i ett  besked  från

Förvaltningschef  Gunilla  Kaij  Bevheden  att det  hanteras  först  den  24 april.  Vi  anser  att  det  inte  är

rimligt  att ärendet  drar  ut  mer  på  tiden  mot  bakgnind  av att  frågan  i sig  har  varit  aktualiserad  ända

sedan  september  2020.  Vi  anhåller  därför  om  skyndsam  handläggning  enligt  förvaltningslagen

Vi  ser även  anledning  att förtydliga  vad  ärendet  avser  och  hur  vi  ser en lösning  på den  uppkomna

situationen.

VFG  bedriver  nationella  program  och  har  därmed  med  stöd  av 17 kap.  skollagen  rätt  att anordna

och  ta emot  elever  på Introduktionsprograrnmet  yrkesintroduktion.  Sedan  2011  har  ett  flertal

elever  ansökt  om  att få sin  utbildning  på yrkesintroduktion  hos  VFG.  Vi  har  informerat  och  haft

kontakt  med  er som  elevernas  hemkommun,  tagit  emot  eleverna  och  erhållit  bidrag  per  elev.

Höstterminen 2020 giorde  vi  på motsvarande sätt  som  tidigare.  Utan  föregående  dialog  eller

information  från  er sida  möttes  vi  dock  av en annan  inställning.  Beskedet  vi  fick,  helt  utan

förvarning,  var  att det  inte  skulle  utgå  någon  ersättning  för  eleverna  som  önskade  få sin  utbildning

hos oss som  huvudman,  utan  att ni  som  kommun  erbjuder  utbildningen  och  att  ni  därför  inte  avser

att utge  en ersättning  per  elev.

VFG  är medvetna  om  att en överenskornrnelse  är gninden  för  bidraget  per  elev  enligt  skollagen.

Vi  har  dock  med  hänsyn  till  kornmunens  tidigare  agerande  utgått  ifrån  att en överenskommelse

träffats  genom  ert konkreta  handlande  som  utgjorts  av månatliga  utbetalningar  av bidrag,  allt  efter

information  från  oss om  berörda  elever.  Vi  blev  därför  mycket  förvånade,  eftersom  vi  inte  nåtts  av

någon  information  om  förändrade  rutiner.

VFG  får  understryka  att lagstiftningen  inte  kan  tolkas  och  tillämpas  utan  ett  elevperspektiv  i

gnunden.  En  komrnun  kan  inte  neka  en elev  att söka  en fristående  skola.  När  det  gäller  själva

bidraget  är utgångspunkten  enligt  skollagen  att en överenskomrnelse  om  bidraget  för  elever  på

yrkesintroduktion  ska  träffas  mellan  fristående  huvudmannen  och  kornrnunen.  Syftet  med

lagstiftningen  var  att  hitta  en individuell  ersättningsmodell  just  utifrån  elevens  behov,  eftersom

dessa  kan  skifta. Det  har  således  inte  varit  lagstiftarens  mening  att  kornrnuner  ska  kunna  begränsa

VFG  Utbildning  AB

Pistolvägen  7

352 50 VÄXJö

Telefon

0470-601  19
Hemsida

www.vfö.se

E-post

info(vfo.se

Org  nr

556249-6629



vfg.se

elevernas rätt att välja  skola  på det sätt som vi uppfattar  att ni som  kornmun  nu  gör  genom  att

ändra rutiner,  inte vilja  kornma  överens och betala  ersättning  för  eleverna  som  tidigare.  Såvitt  vi

hittills  har förstått  har det inte funnits  någon vilja  att diskutera  ersättningen  för  läsåret  20/21.  Vi
menar därför  att kommunens  agerande saknar stöd i förarbeten  och lagstiftning  (se bl a prop.

2008/09:171  s 52) då utgångspunkten  alltså  inte är att komrnunen  kan välja  om  den vill  träffa  en

överenskomrnelse  eller  inte.

Vi  vill  understryka  vikten  av att vi snarast når en lösning  då eleverna  nu erhållit  utbildning  under

många månader  och vi som huvudman  helt  stått utan ersättning.  För kommande  läsår  kan nya

rutiner  för  överenskommelse  naturligtvis  diskuteras  så att motsvarande  situation  kan undvikas.

För det fall  en överenskommelse  inte kan träffas  inom  kort,  nödgas vi  tyvärr  att anrnäla  Alvesta

kornmun  till  Skolinspektionen  för  prövning.

Växjö  210315

VFG  Utbildning  AB

Lisa  Eriksson

Verkställande  direktör

Kopia  till:

Förvaltningschef  Gunilla  Kaij  Bevheden

VFG Utbildning  AB
Pistolvägen  7
352 50 VÄXJö

Telefon
0470-601 19

Hemsida

www.vfg.se

E-post

infoövfo.se

Org  nr

556249-6629
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Gällande fakturor från Växjö Fria Fordonsgymnasium – 
yrkesintroduktion  

 

En fristående gymnasieskola som anordnar yrkesprogram på nationell nivå, 

får anordna yrkesintroduktion. Den fristående skolan har endast skyldighet 

att ta emot eleven om man har kommit överens med hemkommunen om det 

bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen (den fristående 

gymnasieskolan) för utbildningen. 

 

Rätten till bidrag skiljer sig åt mellan de olika formerna av 

introduktionsprogram. För programinriktat val ska ett tvådelat bidrag 

utbetalas från hemkommunen, baserat på det yrkesprogram eleven har för 

mål att läsa och kostnaderna för de grundämnen som eleven läser för att få 

behörighet till yrkesprogrammet. För individuellt alternativ, 

yrkesintroduktion och språkintroduktion gäller att en överenskommelse ska 

göras mellan huvudman och hemkommunen i varje enskilt fall, alltså för 

varje enskild elev 

 

I prop. 2009/10:165 s443 anges att Regeringen bedömer att denna studieväg 

kommer att bli så individuellt anpassad att det i varje enskilt fall kommer 

behövas en överenskommelse om lämplig ersättning till den fristående 

skolan. Utifrån vad som anges i propositionen torde tolkning kunna göras om 

att nämnden för arbete och lärandes prislista för interkommunal ersättning 

och bidragsbelopp till fristående gymnasieskola inte är tillämplig i detta fall.  

 

Förvaltningen för arbete och lärande, Alvesta kommun, har inget rättsligt 

stöd för att neka Växjö Fria Fordonsgymnasium att anta eleverna till 

yrkesintroduktion.  Den fristående gymnasieskolan är enligt lag endast 

skyldighet att ta emot eleven om en överenskommelse har skett med 

hemkommunen om bidraget. En sådan överenskommelse har inte gjorts 

Skollagen 17 kap 29 § Mottagande 
Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev till 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion bara om huvudmannen och 
elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala till 
huvudmannen för utbildningen. 
 
Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev till programinriktat 
val som har utformats för en enskild elev bara om huvudmannen och elevens hemkommun har 
kommit överens om det. Bidraget ska bestämmas enligt 35 §. 
[2018:749] 
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mellan Växjö Fria Fordonsgymnasium och förvaltningen för arbete och 

lärande, Alvesta kommun. Det borde ligga i Växjö fria fordonsgymnasiums 

intresse att säkerställa att en sådan överenskommelse om bidrag för eleven 

har kommit till stånd innan elev antas till yrkesintroduktion.  

 

När Växjö kommun meddelade att de inte längre hade resurser för att ta emot 

elever för till yrkesintroduktion från andra kommuner inom 

samverkansområdet beslutades Alvesta kommun att anordna 

yrkesintroduktion med tre inriktningar vid Alvesta gymnasieskola. 

Bedömning har gjorts att behovet av yrkesintroduktion kan tillgodoses i egen 

regi.  Det har därför inte funnits behov för Förvaltningen för arbete och 

lärande, Alvesta kommun, att ta kontakt med någon fristående skolenhet för 

att komma överens om bidrag för elever folkbokförda i Alvesta kommun. 

Växjö fria fordonsgymnasium har rätt att ta emot eleverna till 

yrkesintroduktion men har ingen rätt till bidrag för dessa elever.  Ansvaret 

för att inte ta emot elever utan att en överenskommelse om bidrag ligger 

därför hos Växjö Fria Fordonsgymnasium. 

 

Förvaltningen för arbete och lärande, Alvesta kommun, har därför bestridit 

de fakturor som omfattar elever som läser yrkesintroduktion vid Växjö fria 

fordonsgymnasium.  
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Ekonomisk månadsrapport per mars 2021, inklusive 
redovisning av nyckeltal per 31 mars 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport och nyckeltal per mars 2021.  

Sammanfattning 

Vid uppföljningen per mars 2021 förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid 
årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om ca 20,1 
miljoner kronor. 

Gällande intäkterna har det per mars 2021 redovisats 10,2 miljoner kronor mot 
budgeterade 9,8 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och ett 
överskott motsvarande 4 miljoner kronor förväntas på budgetposten.  

Personalkostnaderna har per mars 2021 utfallet 32 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 31,3 miljoner kronor. Per helår förväntas en negativ avvikelse 
motsvarande 3,3 miljoner kronor. På de enheter där personalkostnaderna förväntas 
överstiga sin budgeterade ram, och i de fall där inte dessa kostnader täcks av 
intäkter, pågår en översyn.  

Beträffande övriga kostnader har det per mars 2021 förbrukats 41,1 miljoner 
kronor. Budgeterade anslag för posten är 37 miljoner kronor för samma period. För 
posten prognostiseras en negativ avvikelse med 20,8 miljoner kronor på helår 2021. 
Den största avvikelsen för denna post återfinns inom ”köp av utbildning”. 

Under sammanträdet får nämndens ledamöter och ersättare ta del av redovisning 
av de nyckeltal som nämnden har beslutat att följa under år 2021.  

.   

Bilagor 

Månadsrapport per mars 2021, daterad den 9 april 2021 

Uppföljning av nyckeltal per mars 2021, daterad den 14 april 2021   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen  
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Förvaltningen  för  arbete  och  lärande Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-03-31

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

-8,4  -10,2

31,0  32,0

42,8  41,1

-9,8  -66,8  -56,2  -52,2  -52,2  4,0

31,3  132,5  128,5  125,2  125,2  -3,3

37,0  180,4  170,0  149,2  149,2  -20,8

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

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet

eM' lI(ijllmja\!J'J'M:t'lI!l!tl:a:ii$!f[t':iQfi',l:'iilF'fl!t!ll1ff:!!!="ll
Näruid

Förvaltningskontoroch  övergripande

verksamhet

varav köp av utbildninB

varav ovriga fasta kostnader

Avdelning  Barn och  Vuxen

Avdelning  Ekonomiskt  bistånd

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Avd.  Gymnasie-  och  vuxenutbildning,

Allbo  lärcenter

varav egen gymnasieutbildning

varav svensk;i for invand r;ire (SFI )

varav egen vuxenutbildnin@

O,__

28,7

21,5

4,3

16,5

8,8

3,2

8,0

1,1

2,4

2,7

0,4

27,6

21,2

4,6

17,0

7,4

2,4

8,1

2,5

1,O

4,7

( ,z.

26,6

19,1

5,2

14,8

6,8

1,5

8,4

1,8

1,1

4,0

1,3'

121,4

88,4

15,9

60,1

31,2

8,7

23,4

6,4

4,8

5,6

I ,4i

122,7

90,6

23,9

61,8

27,2

6,3

22,8

8,8

4,4

4,1

I -""-'-l,z-

107,6

75,6

22,0

59,4

27,2

5,9

20,6

7,0

4,2

3,0

i%

107,6

76,5

22,0

59,4

27,2

5,9

20,6

7,0

4,2

3,1

ll,O

-15,1

-14,0

-1,9

-2,4

O,O

-0,4

-2,2

-1,8

-0,2

-1,O

O,O

I Wi mmH mm wam ffl mwai Q
'  (+) innebär  överskott,  (-) innebär  undeiskott  av utfall  jämfört  med  budget

I  Kommentar  till  utfall  och  prognos

Totalt  sett  har nämnden  för  arbete  och lärande  ett  utfall  för  perioden  på 62,9 mnkr  vilket  ska ses mot

budgeten  för  perioden  på 58,5 mnkr.  Förväntad  helårsprognos  beräknas  under  hittills  kända

förutsättningar  bli 242,2  mnkr,  vilket  i förhållande  till helårsbudgeten  på 222,1  mnkr  innebär  att  en

negativ  budgetawikelse  om ca -20,1  mnkr  förväntas  vid årets  slut.

1.1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter

När det  gäller  intäkter  har  det  hittills  redovisats  10,2  mnkr  mot  budgeterade  9,8 mnkr,  även

beträffande  helårsprognosen  så förväntas  56,2  mnkr  komma  mot  budgeterade  52,2.  En positiv

awikelse  på 4,0 mnkr.  Det avser  bland  annat  statsbidrag  från  socialstyrelsen  och skolverket.

Ersättningen  från  arbetsförmedlingen  för  tex Iönebidragsanställningar  förväntas  att komma  in enligt

planerat.  När det  gäller  ersättning  från  skolverket  så är den beroende  av om eleverna  fullgör  sina

studier,  annars  utgår  inget  statsbidrag.

1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

När det  gäller  personalkostnader  så är utfallet  per  mars  månad  32,0  mnkr  mot  budgeterat  31,3  mnkr.

Utfallet  är något  högre  än budget.  När det  gäller  prognosen  så förväntas  128,5  mnkr  förbrukas  för

personalkostnader  mot  budget  på 125,2  mnkr,  en förväntad  negativ  awikelse  på ca -3,3 mnkr.  I dessa

Inforrpaj:ion ott3gen  avordförande Datum
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kostnader ingår även kostnader för famiJehem och för lönebidragsanställningar.  När det gäller

famiJehem så avser de dryga 5,5 mnkr av totatbudgeten  och beräknas överskrida sitt budgeterade
anslag  med  ca O,5 mnkr.  Budget  för  lönebidragsanställningar  uppgår  till  23,6  mnkr  och  förväntas  hålla

sig inom  budgeterade  ramar.

På de enheter  där  personalkostnaderna  beräknas  överstiga  sin budgeterade  ram  och  i de fall  därinte

dessa  kostnader  kommer  att  täckas  av intäkter  pågår  en översyn.  Den största  förväntade  awikelsen

finns  på Allbo  lärcenter,  men  även  avdelning  Barn&Vuxen  har  befarade  negativa  awikelserför

personalkostnaderna.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  övriga  kostnader  så har  41,1  mnkr  förbrukats  hittills  mot  budgeterade  37,0  mnkr,  ett

överskridande  av budgeterat  anslag  på ca 4,1  mnkr.  Fe»r helårsprognosen  förväntas  170,0  mnkr

förbrukas  mot  helårsbudgeten  på 149,2  mnkr.  Det  innebär  en negativ  awikelse  på -20,8  mnkr  för

övriga  kostnader.  Den  största  andelen  återFinns  inom  gemensam  och övergripande  verksamhet  där

det  är kostnader  för  köpt  utbildning  som  står  för  det  största  befarade  överskridandet.  Även andra

delar  befaras  överstiga  budget  vid  årets  slut,  exempelvis  skolskjutsar,  lokaler  och it-kostnader.

Avseende  andra  delverksamheterinom  förvaltningen  så förväntas  även  placeringskostnaderna  inom

avdelning  Barn&Vuxen  att  överskrida  budget.



Nycketal, nämnden för arbete och lärande 2021
2021

Avdelning januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Ek. bistånd
Hushåll t o m 24 år

Aktuella 68 62 63  

Öppnade 6 3 8
Avslutade 2 3 2

Hushåll från 25 år

Aktuella 298 292 281
Öppnade 16 14 18
Avslutade 11 7 16
Flyktinghushåll, akutella

Missbruk

HVB SoL 6 5 7
Familjehem SoL 0 0 0
HVB  LVM 2 2 2

Barn och familj

HVB SoL 5 5 5  

HVB LVU 4 4 4
Familjehem 24 23 23
Antal i eget bo. ensamko. 1 1 1  

AMA

Inskrivna personer 101 104 108
Arb.markn anställda 80 77 74
Avslutade till arbete 0 1 0

Stödboende 

Totalt antal i stödb. 13 13 12

Gymnasieskola

IM, hemkommun
78 76 75

IM köpta platser 50



Nationella program

KAA, aktuella

Vuxenutbildning

SFI A

SFI B

SFI C

SFI D

Grundläggande vuxenutb. 192 186 235
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Återrapportering av handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna återrapporteringen avseende handlingsplan Barnens Bästa Gäller!   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 11 november 
2020 om att anta handlingsplan för ”Barnens Bästa Gäller! I Alvesta”. Nämnden 
beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och 
december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om de pågående 
insatserna och åtgärderna som finns specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet varit. 
Samma beslut fattades Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.  

Handlingsplanen är förvaltningsövergripande och ska verka som ett stöd i arbetet 
med det övergripande målet, att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa.  

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och åtgärder som 
finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” samt även 
information om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå, det vill säga 
samverkan utifrån barnens bästa mellan Alvesta kommun och externa aktörer inom 
området.  

Arbetet inom Närvaroteamet pågår och fungerar väl. Vid tidpunkten för 
arbetsutskottets sammanträde är det cirka 20 ungdomar som är aktuella inom 
verksamheten. Närvaroteamets arbetsmetod har spridits inom skolans verksamhet 
och har kommit fler barn och ungdomar till gagn. Primärt fokuserar Närvaroteamet 
på barn och ungdomar vid högstadiet men det planeras även för att utvidga än mer 
mot mellanstadiet. Verksamheten inom kommunens aktivitetsansvar, KAA, och 
fältverksamheten samverkar i nära kontakt med Närvaroteamet. 

Fältverksamheten i kommunen pågår. Fältassistenterna har schemalagt kvällar och 
helger under våren. Relationsskapande verksamhet pågår i skolorna under dagtid.  

Från och med juni månad 2021 ska ytterligare en handläggare från avdelning Barn 
och Vuxen påbörja tjänst som socialrådgivare vid Familjecentrum. Det planeras 
även för att Familjecentrum ska få nya lokaler.  

Trepartssamtalen, med föräldrar, socialtjänst och skola, fungerar väl inom 
kommunen. Ett förbättringsområde inom detta är kontakten med förskolorna.  

Ungdomsrådet har startat en fristående förening som kallas för Ungdomskällaren. 
Ungdomskällaren planerar att starta upp caféverksamhet för ungdomar i Folkets 
Hus under två kvällar i veckan.  

Samverkan med polisen fungerar nu bättre. Polisen deltar i möten med 
styrgruppen.  
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På uppdrag av utvecklingschefen i Alvesta kommun har insatsen Ungdomskontoret 
startat. Insatsen är ett led i att förebygga arbetslöshet med anledning av pågående 
pandemi bland unga vuxna i kommunen. I dagsläget erbjuds insatsen digitalt. Fokus 
inom insatsen är att genom olika påkopplade verksamheter, såsom 
ungdomscoacher, KAA, studie- och yrkesvägledare samt fältassistenter, lägg upp en 
plan för att ungdomarna ska uppfylla det mål de själva har för sysselsättning.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 

Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020.  
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Återrapportering avseende handlingsplan Barnens 
Bästa Gäller! 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen 
avseende handlingsplan Barnens Bästa Gäller!   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 11 november 
2020 om att anta handlingsplan för ”Barnens Bästa Gäller! I Alvesta”. Nämnden 
beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och 
december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om de pågående 
insatserna och åtgärderna som finns specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet varit. 
Samma beslut fattades Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.  

Handlingsplanen är förvaltningsövergripande och ska verka som ett stöd i arbetet 
med det övergripande målet, att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa.  

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och åtgärder som 
finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” samt även 
information om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå, det vill säga 
samverkan utifrån barnens bästa mellan Alvesta kommun och externa aktörer inom 
området.     

Bilagor 

Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Carola Johansson 
Avdelningschef, Barn och Vuxen 
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Bakgrund och förutsättningar  

Vad vill vi förändra och hur kan en gemensam förvaltningsövergripande plan bidra till att lösa det? 

Under 2015 och början av 2016 genomförde PWC en revision av samarbetet och 
samarbetsformerna mellan utbildningsförvaltningen (UF) och IFO, nuvarande förvaltningen för 
arbete och lärande (FAL). I slutrapporten kom PWC fram till att det finns flera mål som inte var 
uppfyllda. I första hand konstaterades att samverkan inte var helt ändamålsenlig. En styrgrupp samt 
en samverkansgrupp med representanter från båda förvaltningarna bildades. Då Kultur- och 
fritidsförvaltningen (KFF) bildades anslöt representanter för denna verksamhet till styrgruppen. 

Under åren 2016-2019 träffades gruppen kontinuerligt för att tillsammans arbeta för en bättre 
samverkan. Tre fokusområden togs fram. Dessa var: 

 Främja närvaron i skolan 

 Bilda en familjecentral 

 Utveckla rutinerna kring trepartssamtal och anmälningar enligt socialtjänstlagen §11 

Med den gemensamma plattform som styrgruppen utgjorde skapades också bättre förutsättningar 
för övrig samverkan. Utöver de tre fokusområdena fanns även andra gemensamma arenor där 
förvaltningarna samverkade. Exempel på dessa är fältgrupp i samverkan, Karnevalsgruppen, 
Tvärgrupp Barn och Unga, Tionde skolåret m fl. 

I det länsövergripande projektet ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg!”  togs 2019 ett beslut om att 
alla kommuner skulle ha en lokal organisation för Barnens Bästa. Befintlig samverkansstruktur i den 
tidigare styrgruppen tog då den rollen. Beslut fattades om att våra gemensamma processer skulle 
underordnas ”Barnets bästa gäller – i Alvesta kommun!” som framöver ska vara vår gemensamma 
huvudprocess. Det beslutades att en förvaltningsövergripande handlingsplan ska tas fram som ett 
stöd i arbetet med det övergripande målet: att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa. Arbetet med handlingsplanen drivs av en styrgrupp med representanter från tre 
förvaltningarna: UF, FAL och KFF. I styrgruppen finns även representanter för polis och Regionen. 
Målsättningen är att även få med civilsamhället. 

Handlingsplanen innehåller både övergripande inriktning för arbetet och konkreta aktiviteter som 
presenteras nedan. 
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Sammansättning grupper 

Medlemmar Styrgruppen 

Namn Funktion Förvaltning 

Marit Persson Förvaltningschef UF 

Gunilla Kaij Bevheden Förvaltningschef FAL 

Louise Nygren Förvaltningschef KFF 

Fredrik Wärn Verksamhetschef Grundskola, Elevhälsa UF 

Carola Johansson Avdelningschef Barn- och Familj FAL 

Kristina Eriksson Enhetschef Ung i Alvesta KFF 

Saskia Heider Verksamhetschef Vårdcentralen Alvesta, 
Moheda 

Regionen 
 

Ola Severinsson Kommunpolis Växjö 
lokalpolisområde 

Medlemmar Referensgruppen 

Namn Funktion Förvaltning 

Magnus Frisk Rektor Hagaskolan UF 

Ingrid Kallström Bengtsson Biträdande rektor Prästängsskolan UF 

Kristin Ljungqvist Rektor Kvarngården UF 

Emelie Johansson Arbetsterapeut Centrala Barn- och 
Elevhälsan 

UF 

Kristin Freij Studie- och yrkesvägledare Allbo Lärcenter FAL 

Oskar Knutsson Familjebehandlare Barn- och Familj Stöd- 
och Behandling 

FAL 

Marie Nilsson Socialsekreterare Barn- och Familj 
Myndighet 

FAL 

Ann-Sofie Johansson Förste socialsekreterare Barn- och Familj 
Myndighet 

FAL 

Veronica Wihman Fältsekreterare Barn- och Familj Stöd- och 
Behandling 

FAL 

Fredrik Andersson Fritidsledare Fritidsgården KFF 

Clara Gustavsson Barnkultursamordnare KFF 

Jennie Josefsson Undersköterska Vårdcentralen Alvesta Regionen 
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Utmaningar och risker 

När vi kartlagt vår kommunala verksamhet har vi identifierat fyra utmaningar 

 Vi som kommun lyckas inte fullt ut ta hand om de barn och ungdomar som befinner sig i 
riskzon för socialt utanförskap 

 Vi skapar inte tillräckligt goda förutsättningar för en fruktbar och effektiv samverkan 

 Vi har en låg språkutveckling hos många barn och elever 

 Vi har relativt hög barnfattigdom 

Övergripande mål för samverkan 

Målet med samverkan är att kunna genomföra tidiga och samordnade insatser för barn och unga i 
Alvesta kommun.  

Att vi arbetar tillsammans med våra barn och ungdomar på den arena de befinner sig 

Vi utgår från ett salutogent perspektiv i arbetet med barn och ungdomar 

Att alla medarbetare i Alvesta kommun har god kännedom om arbetet med Barnets bästa i Alvesta 
kommun. 

Delmål för samverkan 

 Implementera den länsgemensamma modellen för tidiga insatser ”Barnens bästa gäller! - i 
Kronoberg”. Uppdrag till UF i samverkan med NAL 

 Inrätta en familjecentral i Alvesta kommun där UF ansvarar för öppen förskola 

 Utveckla ”Ung i Alvesta” - ett uppdrag via KFF i samverkan med NAL och UN  
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Planerade aktiviteter 

Datum Forum/kanal Aktivitet Syfte Ansvarig 
HT 2020 Regionalt arbete Piloter för 

praxismodellen 
och barnets plan 

Inom det regionala projektet 

Barnens bästa i Kronobergs län 

har en modell tagits fram för att 

genomföra ett antal piloter i 

länet under hösten 2020. Vi i 

Alvesta kommer bidra med två 

ärenden kring barn med 

problematisk skolfrånvaro. Målet 

med piloterna är att våra olika 

verksamheter i kommunerna och 

i Regionen tillsammans ska 

använda sig av en gemensam 

praxismodell som ska mynna ut i 

en sk “Barnets plan”.  

 

Fredrik, Carola 

Sep-nov Nämnderna Besluta 
handlingsplanen 

Gemensamt besluta denna 

handlingsplan i respektive nämnd 

Förvaltningscheferna 

13 okt Spridningskonferens Uppföljning av 
pågående projekt 

Websänd spridningskonferens 
där vi visar var vi är i våra 
gemensamma processer 

Fredrik, Carola 

18 sep Styrgrupp Planering inför 
uppföljning 

Avslutande planering och beslut 
om detaljinnehåll 
spridningskonferens 

Fredrik 

17 sep Regional träff Länsgemensamt 
erfarenhetsarbete 

Seminarier kring införandet av 
den regionala satsningen 

Styrgruppen i Länet 

Genomförda aktiviteter 

Datum Forum/kanal Aktivitet Syfte Ansvariga 

2020     

25-26 aug Närvaroteamet Utbildning för 
piloter 

Utbildning kring hur piloterna i 
länet ska genomföras 

Fredrik, Carola 

26 aug Styrgrupp Möte Färdigställa handlingsplan Alla 

19 maj Styrgrupp Möte Uppföljning möte med 
arbetsgruppen. Uppstart arbete 
med handlingsplan 

Fredrik 

6 maj Styrgrupp, 
arbetsgrupp 

Information från 
styrgruppens 
arbete samt 
informations-
utbyte 

Informera kring arbetet Fredrik 

28 april Styrgrupp Möte Färdigställande av pågående 
insatser samt planering inför 
möte med arbetsgruppen 

Fredrik 

6 april Styrgrupp Möte Uppföljning BRÅ, arbeta vidare 
med pågående insatser 

Fredrik 

1 april Rektorsgruppen Uppdatering 
lokalt och 
regionalt arbete 

Informera om pågående insatser 
framtagna i styrgruppen och 
inhämta synpunkter 

Fredrik 
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tillsammans med 
projektledare. 

17 mars BRÅ Information Informera om vårt lokala arbete Fredrik, Gunilla, 
Louise 

14 jan Styrgrupp Möte Uppföljning möte med 
arbetsgruppen. Sammanfatta 
gemensamma processer 

Fredrik 

9 jan Styrgrupp, 
Arbetsgrupp 

Möte Identifiera gemensamma 
processer 

Fredrik 

2019     

9 dec Styrgrupp Möte Planering inför 9 jan FC 

15 nov Styrgruppen Möte Följa upp spridningskonferensen 
samt planera framåt 

Fredrik och Carola 

7 nov Elevhälsa 
Rektorer 
Barn- och Familj, 
FAL 
Representanter 
från KFF 
Politiker 

Spridningskonfere
ns 

Informationsdag kring regionens 
arbete samt våra lokala exempel; 
Närvaroteamet, trepartssamtal 
samt Familjecentrum 

Fredrik och Carola 

19 juni Chefsgruppen 
UFWorkshop 

Workshop med 
efterföljande 
diskussioner 

Ökad förståelse kring de 
utmaningar vi har framöver för 
en högre samverkan  

Fredrik 

Pågående insatser 

Insats Syfte Uppfölj-
ning styr-
gruppen 

Ansvarig Samverkans-
partner 

Tecken på framgång 

Sommar-
aktiviter 

Meningsfull fritid 
för barn och unga 
mellan 6-18 år. 

Augusti 
Avstämning 
inför 
sommaren 

EC Ung i 
Alvesta, KFF 

HR (feriejobb) 
Fältgrupp 
Fritidsgård 
Skola 
SkolIF, Allbohus 

Mindre skadegörelse 
Högt deltagande 
Blandning av olika 
målgrupper 
Jämnt fördelat killar/tjejer 

Närvaro-
teamet 

Tidiga insatser för 
att främja 
skolnärvaro 

Oktober och 
April 

AC BoF, FAL 
VC 
Grundskola, 
UF 

BoF, Elevhälsan, 
fritidsledare 

Högre närvaro 
Ökat välbefinnande 
Bryta isolering 
Ökad måluppfyllelse 
Ökad andel andra 
undervisningslösningar 

Familje-
centrum 

Tidiga insatser för 
tidig upptäckt av 
behov. 

Oktober AC BoF, FAL, 
VC VCAM 

BHV, Regionen 
Biblioteket, KFF, 
förskolan 
 

UF är med 
Många besökare som har 
behov 
Utökat program för 
hembesök med BHV 
Ett aktivt föräldrastöd (se 
nedan också) 
Filialer med samverkan 
förskolor centrum 
Filialer med samverkan 
förskolor norr/söder 
Arbetsgrupp som 
samverkar kring 
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uppbyggandet av 
familjecentral 
Undersöker i Kalmar län hur 
man arbetat. Finns goda 
exempel. 

Treparts-
samtal 

Ökad samverkan i 
syfte att erbjuda 
stöd i ett tidigt 
skede 

April AC BoF, FAL Familjehälsan, 
Regionen 
Lokala 
Elevhälsan, 
förskola, 
grundskola 

Ökad andel ansökningar 
KFF en del av 
processen/lösningen 
Ökad samsyn kring insatser 
Gemensamt 
ansvarstagande 

Samverk-
an på 
skoltid 

Sömlös övergång 
skola och fritid 

Oktober 
April 

EC Ung i 
Alvesta, KFF 
Rektor 7-9, UF 

Fritidsledare, 
KFF 
Personal skolor, 
UF 
Fältgrupp 

Gemensam bild 
Aktiviteter i direkt 
anslutning till skolan 
Delade tjänster 
Fler gemensamma 
aktiviteter 

Ungdoms-
råd 

Att fånga upp 
ungdomars egna 
åsikter och 
möjliggöra för 
påverkan 

Oktober EC Ung i 
Alvesta, KFF 
Fritidsledare, 
KFF 

Elevråd 
Ordförande KFF 
Fältgrupp 
Kommunstyrels
en 

Mer beslut med tydligt 
barnperspektiv 
Ökad delaktighet hos barn 
och ungdomar 
Ökad transparens kring vad 
ungdomsrådet arbetar med 

Ungdoms-
källaren 

Meningsfull fritid 
för unga mellan 
16-22 år 

Oktober EC Ung i 
Alvesta, KFF 

KAA, FAL 
EC BoF, FAL 
Rektor IM, FAL 
Ungdomsråd 
Fältgrupp 

Att verksamheten startar 
Fungerande styrelse med 
vuxenstöd 

KAA Kartläggning av 
och kontakt med 
ungdomar 16-20 
år som inte 
studerar eller 
arbetar. Att 
erbjuda aktivitet. 

April Rektor IM, FAL BoF Vuxen, FAL 
Mötesplats 
unga vuxna 
Fältgrupp 

Fler ungdomar kommer i 
aktivitet 
Ökad samverkan med 
civilsamhället 
Ökat välbefinnande 

Fältgrupp Skapa trygghet 
och tidig upptäckt 
genom 
uppsökande 
verksamhet  

Oktober EC Ung i 
Alvesta, KFF 
EC Stöd och 
Behandling, 
FAL 

Elevhälsa skola, 
UF 
Mottagningen, 
BoF, FAL 
KAA, FAL 
Rektor IM, FAL 
Beredskapsstrat
eg, KLF 
Polis 
Ungdomsråd 

Mindre skadegörelse 
Tidig upptäckt av missbruk, 
missförhållande, 
kriminalitet 
Bättre mående 

Kommun-
övergrip-
ande 
ANDTS-
plan och 
policy 

Att det finns en 
gemensam 
beredskap för 
insatser för ökad 
folkhälsa 

Avstämning 
oktober 2020 
Delrapport 
April 2021 

FC KFF 
tillsammans 
med stöd av 
Utvecklingsche
f 

Fritidsgården, 
Fält, Elevhälsan, 
IM, Rektorer, 
Regionen 

Koppling till folkhälsa 
Att ANDTS-planen är en del 
i en större process 
Att det finns en 
kommunövergripande 
arbetsgrupp 
Tidig upptäckt 
Synkronisering och 
koordinering kring insatser 
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Gemen-
samt 
föräldra-
paket 

Stärka 
kapaciteten hos 
föräldrar för ökad 
förståelse kring 
hur vårt 
samhälles olika 
funktioner 
fungerar 

April FC FAL FAL, UF, KFF Koppling till 
Familjecentrum/central 
Familjer i behov deltar 
 

Kommunal 
resurs-
enhet 

Gemensam 
verksamhet för 
att undvika 
placeringar samt 
hantera särskilt 
svår 
familjeproblemati
k 
Möta barnens 
behov av särskild 
undervisning 

April FC UF UF, Barn- och 
Familj, 
Omsorgen!?, 
FAL, KAA, VC 
Elevhälsa, KFF, 
BUP, Barnhab, 
Familjehälsan 

Ökad måluppfyllelse 
Undvika stora kostnader i 
institutionslösningar 
Att våra barn inte är 
placerade i andra 
kommuner 
Bred förankring 
tjänstemän/politik 
Att vi får i uppdrag av 
politiken att utreda frågan 
 

Utveckla 
samverkan 
Region 

Stärka den 
gemensamma 
samverkan med 
Regionen 

April FC FAL KC, MVC, BVC, 
BUP, UF, KFF, 
FAL m fl 

Samverkan vårdcentraler 
Samverkan integrerad 
mottagning 
Samverkan barnpsykiatrin 

Utveckla 
samverkan 
Polis 

Skapa en mer 
lokal närvaro 
polis-kommun där 
vi tillsammans 
arbetar med 
gemensamma 
insatser 

April FC KFF 
EC Stöd och 
Behandling 

Säkerhetsansvar
ig, BRÅ, Fältare, 
Kuratorer 

Gemensamt förebyggande 
arbete polis och kommun 
Samverkansavtal mellan 
förvaltningarna 
Tydliga kontaktvägar till 
skolorna, en väg in 
Fungerande onsdagsmöten 
med tydlig agenda 
Informationsspridning kring 
insatser 

Utveckla 
samverkan 
Civil-
samhället 

Öka samverkan 
mellan kommun 
och civilsamhälle 
för ökad trygghet 

April EC Ung i 
Alvesta 

SkolIF, rektorer, 
integrationsutve
cklare, 
föreningar, 
samfund, 
Familjecentrale
n 

SkolIF som en fortsatt stark 
aktör 
Civilsamhället i våra 
verksamheter 
Bra samverkan med 
föreningar 
Fler aktiva barn och unga 
Integration och träffa bred 
målgrupp 
 

Gemen-
sam 
informa-
tion i olika 
forum 

Öka kännedomen 
kring samarbetet 
mellan 
förvaltningarna 
för Barnens Bästa 

April ALLA! ALLA! KC bjuder in till olika forum 
Gemensam 
kommunikationsplan 
Gemensam handlingsplan 
Manifest! 
Våra medarbetare pratar 
om det 
Att våra medarbetare möts 
Ökad förståelse för 
varandras verksamheter 

Barnkon-
ventionen 

Gemensam 
strategi för större 

April  Barnkultursamo
rdnare 

Barnets röst och perspektiv 
lyfts in i våra olika beslut 
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delaktig hos våra 
barn 

Uppföljning 

Handlingsplanens pågående insatser utvärderas enligt plan ovan i styrgruppen.  

Vi ska alltid sträva efter att utvärdera alla enskilda insatser och aktiviteter. Hellre en enklare 
utvärdering än ingen alls. 

Prioritera de insatser som vi ser har störst bäring. 

Ansvar 

För denna kommunikationsplan ansvarar styrgruppen. 



 

 

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 
Barn och Vuxen 
Carola Johansson 
Avdelningschef 
0472-151 66 
Carola.johansson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-26 
Referens 

NAL 2020-00150 753  

 

 

 

 
  

Familjefrid Kronoberg 2020 

Förslag till beslut 

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

   

Sammanfattning 

Familjefrid Kronoberg är en länsgemensam resurs med din bas placerad i Växjö 
samt Ljungby. De som omfattas av samverkansavtalet är Region Kronoberg, Alvesta 
kommun, Växjö kommun, Lessebo Kommun, Ljungby Kommun, Markaryds 
Kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun och Älmhults kommun.  

Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära 
relationer. Uppdraget innefattar bland annat samtalsbehandling, råd- och stöd och 
krisbearbetning. Men även utåtriktad verksamhet så som informations- och 
kunskapsspridning till ideella, professionella och kommuninvånare. 

Under sammanträdet redovisas information och statistik avseende verksamheten 
inom Familjefrid Kronoberg.      

.   

Bilagor 

Statistik Familjefrid Kronoberg 2020, daterad den 23 februari 2021 

Årsberättelse Familjefrid Kronoberg 2020, daterad den 23 februari 2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Carola Johansson 
Avdelningschef 

  



 

Familjefrid Kronobergs årsberättelse 2020 
 

Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära relationer. 
Vårt uppdrag innefattar såväl samtalsbehandling, råd- och stöd, krisbearbetning men 
även utåtriktad verksamhet med informations- och kunskapsspridning till 
ideella/professionella och kommuninvånare. Oavsett vart man bor i länet ska 
möjligheten till professionellt stöd och hjälp finnas, självklart kostnadsfritt för såväl 
våldsutsatt som våldsutövare. Vår målgrupp sträcker sig från 4 år och uppåt där den 
äldsta hittills är 81 som sökt sig till oss. 
 
Året som gått 

2020 började för oss som vanligt men ganska snart stod det klart att även vi kommer 
påverkas av pandemin. Under påsken togs beslutet att helt ställa om till digitalt arbete 
med klienterna och att pausa kvinnogruppen som hade hunnits starta upp. Vi hade inte 
hunnit dra igång rekryteringen för barngrupp som tur var!  

Vi fick i mars tillgång till vår nya 
fantastiska lokal i Ljungby. Vi hann 
precis med att ha ett par klientsamtal 
innan pandemin stoppade oss. Planen 
var att vi skulle under hösten ha ett 
Öppet hus för alla våra samarbetsparter 
men…. Nu har vi något att planera för 
och se fram emot 2021! Vi hoppas verkligen att vi får möjlighet att träffa er där i höst!                                      

Det har varit en utmaning att få behandlingsarbetet att fortfarande kännas givande när 
det fysiska mötet uteblir! Behandlarna har kämpat på hela sommaren och vi upplevde en 
ganska så stor ökning av ärenden in under året. Tyvärr tappade vi några som absolut inte 
kunde tänka sig att ha samtal på telefon eller över Skype/Teams men det var inte 
många. Under sommaren höll vi igång verksamheten och hade endast stängt en dag.  

Hösten kom och vi kunde konstatera att pandemin fortfarande var igång och vi satte oss 
då för att resonera kring hur vi kan/vill fortsätta arbeta. Vi kom fram till att successivt 
öppna upp för fysiska besök igen men med skärpta hygienrutiner för verksamheten.  

När så de skärpta riktlinjerna kom i november tog även vi beslutet att börja arbeta 
hemifrån. Så alla samtal med vuxna är än en gång digitalt men gruppverksamheterna och 
den individuella samtalsbehandlingen med barnen fortsatte fysiskt dock helt och hållet i 
våra egna lokaler.  

Vi är en liten arbetsgrupp med länet som upptagningsområde och med ett högt tryck in 
av klienter (främst vuxna). Så vi tar vårt ansvar och gör allt vi kan för att minimera 
smittorisker, resande för både oss och dem men också för att vi ska hålla i längden för 
de vi är till för.   

 



 

Gruppverksamheter 

Vi beslutade efter sommaren att återigen starta upp den pausade kvinnogruppen samt 
att starta upp en till ny grupp. Vi planerade även för att starta igång två GLIMTEN 
grupper, en i Växjö (östra kommunerna) och en i Ljungby (västra kommunerna). Till vår 
stora glädje fick vi igång samtliga grupper, Corona anpassade i antal deltagare för våra 
lokaler, för både utsatta kvinnor och barnen. 

Vi vet hur viktig gruppen är och fyller funktioner som vi som behandlare inte kan fylla. 
Inte minst i våra kvinnogrupper som många gånger fortsätter leva vidare, i något fall 
som en bokcirkel, sluten grupp på sociala medier och liknande. De fortsätter att stötta 
och finnas där för varandra vilket är helt fantastiskt! En samtalsgrupp är ingen 
terapigrupp men kan ibland få en terapeutisk effekt.  

Glimtengrupper som vi kört under hösten har precis som tidigare målgrupp- barn som 
upplevt våld och barn med närstående i missbruk. Vi kör ålderanpassade grupper och i 
båda grupperna i höst blev det i åldrarna 8–11 år. Vi hade två avhopp i Växjögruppen med 
barn från Växjö, Alvesta och Uppvidinge, en som valde att avstå efter första tillfället då 
hen inte kände sig redo, en som var med vid 4 tillfällen men pga. sjukdom missade en hel 
del. Båda kommer att återkomma till vårens kommande grupper. I Ljungbygruppen hade 
vi tre barn från Ljungby och en från Alvesta som samtliga fullföljde.  

I vanliga fall, utan Corona, avslutas både kvinnogruppen och GLIMTEN med en speciell 
avslutning. Kvinnogruppen brukar få avslutning på Teleborgs slott med temat framtiden, 
god mat i fantastisk omgivning och tillfälle att få känna sig lite speciell. För Glimten 
deltagarna är vanligtvis avslutningen ”en rolig gång” som beroende på ålder kan vara 
Leos lekland, Inlåst och liknande med diplomutdelning och present i form av 
presentkort till bio för sig och en kompis. I år har alla grupper fått ha sin avslutning i 
våra lokaler och med mat levererat dit.  

 

Anhöriga 
I år har vi inte haft några anhörigträffar utan endast haft enskilda samtal. En digital träff 
var inplanerad till slutet november men då vi inte hade några anmälningar till denna 
ställdes den in. Anhöriga kan utgöra en viktig funktion och roll för de utsatta så vi 
försöker alltid att fånga upp dem i vårt dagliga arbete med de utsatta. Men det är inte ett 
måste att ha sin utsatta närstående som klient hos oss!  

 

Utåtriktad verksamhet och samverkan 

Under året har vi ställt om mycket av den utåtriktade verksamheten till digitalt forum 
eller helt enkelt ställt in. Det som vi tyckte smärtade mest var att vårt fackeltåg och i 
stort sett hela En vecka fri från våld ställdes in! Vi valde då att uppmärksamma veckan 
med att istället skapa en digital ljusmanifestation under #ettljusmotvåldet och 
#ettkronobergfrittfrånvåld. De föreläsningar vi skulle varit delaktiga i flyttas till 2021.  



 

Av förklarliga skäl har vi inte haft några frukostmöten med våra samarbetsparter men 
självklart har kontakten upprätthållits på andra sätt! Kvinnojourerna, polisen, familje-
rådgivningarna och många andra har vi ”träffat” via Skype, Teams eller telefon istället.  

Vi skulle ha haft en stor, gemensam, nätverksträff på BG men alla våra kontaktpersoner 
från både kommunnätverket och hälso- och sjukvården men detta var inplanerat till 20 
mars och då slog ju Corona till med besked. Till hösten kom begränsningen på antal 
personer som får samlas så nu hoppas vi att vi under senvåren 2021 kommer kunna hålla 
träffen som planerat! Alternativt ställer vi om till att köra digital träff.  

Då enhetschefen för Familjefrid även ansvar för Resurscentrum heder (som saknar egen 
lokal) bjöds länets nya Landshövding Maria Arnholm in till Familjefrids lokaler 
tillsammans med Nämnden för Arbete och välfärds förvaltningschef och ordförande för 
att höra mer om hur vi i verksamheterna arbetar med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Ett uppskattat möte av alla!  

 

Måluppfyllelse 

Då vi inte träffade våra klienter fysiskt alls såg vi det som omöjligt att genomföra den 
brukarundersökning som vi planerat att hålla årligen med fokus på bemötande, 
tillgänglighet och upplevd nöjdhet. Det kommer att kvarstå för kommande år.  

Gällande vårt andra måltal att enskilda behandlingssamtal ska ha ökat i förhållande till 
föregående år så uppfylldes det med råge!  

 

Ekonomi 

Trots utökning av lokal, byte av gasbil till el-bil landar vi på ett överskott på ca. 400 000. 
Mycket av detta är pandemi relaterat då vårt resande minskade i stort sett helt under 
året samt minskade personalkostnader pga. föräldraledighet. Nästan alla utbildningar vi 
skulle deltagit i, på annan ort, ställdes om till digitala så inga resor och övernattningar 
behövdes men var budgeterat för. Överskottet kommer att betalas tillbaka till 
kommunerna och Region Kronoberg.   

 

Statistik 

Vi har under året sett en stor ökning av nya ärenden in till oss. Vi vet inte vad orsaken är 
till detta då det inte tydligt framgår att det är kopplingar till pandemin. Vi hade under 
våren ett par ärenden som det var tydligt att det var arbetsgivares beslut om hemarbete 
som gjorde att de sökte hjälpen just då. Deras utsatthet ökade i och med att de nu blev 
tvingade till isolering hemma med våldsutövaren. Men sen har vi inte fått det så klarlagt.  

 

 



 

Målgrupp 2020 2019 
Utsatta  231 (18 män) 163 utsatta (10 män) 
Utövare 40 (2 kvinnor) 29 utövare (1 kvinna) 
Barn 38 23 barn 
Anhöriga 3 12 (träff och individuellt)  

Kvinnogrupp 7 kvinnor 3 kvinnor 
GLIMTEN 7 fullföljde  5 barn i grupp för 

närstående i missbruk, 6 
barn i Barngrupp våld 

 

 

Åldersfördelning utsatta/förövare 

Precis som tidigare år är det psykiska våldet följt av fysiskt som dominerar och när det 
gäller åldrarna på de som sökt sig till oss för stöd och hjälp så är det 26–35 år och 36–45 
år som är det vanligaste hos utsatta både kvinnor och män.  

Glädjande är att vi även haft en liten ökning av målgruppen äldre utsatta, 66-75 år, men 
vi vill att denna gruppen ska växa!  

Tittar vi på åldersgruppen bland förövare så är det 36–45 år som är störst följt av 26–35 
år.  

Vi får inte alltid veta åldern på våra klienter så dessa siffror är inte exakta då de inte 
motsvarar alla vi haft kontakt med.  

 

Bistånd 

Vi har under året tagit emot 5 barn på bistånd från Uppvidinge, Alvesta, Lessebo och 
Markaryd. 

 

SUV 

Från hösten 2019 fram till och med årsskiftet 20/21 har vi ingått i ett SKR projekt 
tillsammans med Uppvidinge och Alvesta kommun kring SUV, systematisk uppföljning av 
våld- våldsutsatta. Då vi möter både kvinnor och män som är utsatta var detta 
målgruppen för projektet. Under 2020 har vi haft 8 ärenden av vuxna på bistånd, en man 
och sju kvinnor.  I och med att beslut om bistånd funnits har vi gjort journalanteckningar 
i dessa ärenden, vilket vi normalt inte gör för vuxna. Nu ska projektet utvärderas och sen 
får vi se om det är något som länet anser att vi, kommunernas socialtjänster och 
Familjefrid Kronoberg, tillsammans ska fortsätta arbeta med att utveckla.  

 



 

Slutsummering 2020 

Trots alla de utmaningar vi ställts inför som verksamhet har vi lyckats både nå ut och 
finnas till för våra klienter och samarbetspartners. Våra siffror visar tydligt hur många 
fler av alla våra målgrupper vi ”mött” och en förutsättning för att finnas för alla har varit 
att vi inte haft de fysiska besöken med mycket resande i länet. Det har sparat oss mycket 
tid som kunnat läggas på klienterna i stället.  

Jag som enhetschef känner en stor stolthet över behandlarna och deras insats, hela vår 
fantastiska verksamhet och även våra modiga klienter som sökt sig till oss.  

Vi har lärt oss så mycket under året som vi kommer ta med oss framåt i vårt arbete och 
använda dessa lärdomar för att utveckla oss och vårt arbete!  

 

Tack för gott samarbete och förtroendet!  

Monika, enhetschef. 

Anette, Ida-Lina, My, Sofie och Sören, behandlare.  



Totalt - år 2020

Nya ärenden 271 Avslutade ärenden  inkl. grupper 247 Högsta antalet individuella
 kontakter

Förövare ( nya individuella) 40 Förövare (avslutade ind. ärende) 31 NYTT ÄRENDE (Alla)

Utsatta (nya individuella) 231 Utsatta (avslutade ind. ärende) 216 Antal individuella

Förövare/Utsattkontakter (max)
Anmälan till socialtjänsten (totalt) 4 Antal biståndsärenden (total) 5 Förövare 34

utsatt 34

Finns barn (totalt) Har tolk använts  (totalt)

Ja 123 Ja 16 Medel - antal kontakter

Nej 0 Nej 0 per förövare/utsatt  (totalt)NYTT ÄRENDE (Alla)

Vem hänvisade (totalt) Vilken kommun (totalt) Antal individuella

Advokat 2 Alvesta 38 Förövare/Utsattkontakter (medel)

Anhörig 22 Lessebo 9 Förövare 10

Arbetsförmedling 0 Ljungby 26 utsatt 7

Egen 73 Markaryd 11

Familjecentral 0 Tingsryd 11

Familjerådgivning 7 Uppvidinge 11

Kvinnojour 19 Växjö 157 NYTT ÄRENDE (Alla)

Polis 3 Älmhult 8

Skola 3 Språk Flest tolkningar

Socialtjänst 90 Våldsdefinitioner (totalt) arabiska 5

Akutcentrum 0 Ekonomiskt 19 Rumänska 2

BKC/Kirurgicentrum 8 Fysiskt 101 Persiska 2

Medicincentrum 0 Materiellt 43

Psykiatricentrum 9 Psykiskt 232

Regionkliniken 1 Sexuellt 26

Primärvård- och rehabcentrum 12 Hrv 14

Medicinsk service 0 Vidare till gruppverksamhet (totalt)

Tandvårdscentrum 0 Glimten 7

Brottsofferjouren 2 Kvinnogrupp 7

Personliga ombud 0 Mansgrupp 0

Socialtjänst/SUV 8

Klientantal tolkningar/språk (totalt)



Kvinnor - år 2020

Nya ärenden (kvinnor inkl grupp) 178 Avslutade ärenden (inkl. grupp) 167 Högsta antalet individuella 

kontakter

Förövare (kvinnor - nya ären) 2 Förövare (kvinnor - avsl ären) 1 NYTT ÄRENDE (Alla)

Utsatta (kvinnor - nya ären) 176 Utsatta (kvinnor - avsl ären) 166 KÖN Kvinna
Antal individuella

Anmälan till socialtjänsten 0 Förövare/Utsatt kontakter (max)

Förövare 2

Finns barn  ( kvinnor) Har tolk använts (kvinnor) utsatt 34

Ja 95 Ja 14

Nej 0 Nej 0
Medelantal per förövare/utsatt 

Vem hänvisade  ( kvinnor) Vilken kommun  (kvinnor) NYTT ÄRENDE (Alla)
Advokat 2 Alvesta 24 KÖN Kvinna

Anhörig 7 Lessebo 7 Antal individuella

Arbetsförmedling 0 Ljungby 17 Förövare/Utsatt kontakter (medel)

Egen 46 Markaryd 3 Förövare 2

Familjecentral 0 Tingsryd 7 utsatt 7

Familjerådgivning 5 Uppvidinge 5

Kvinnojour 18 Växjö 111

Polis 3 Älmhult 4 Flest antal tolkningar/språk 

Skola 2 NYTT ÄRENDE (Alla)

Socialtjänst 62 Våldsdefinitioner ( kvinnor) KÖN Kvinna
Akutcentrum 0 Ekonomiskt 15

BKC/Kirurgicentrum 4 Fysiskt 74 Språk Antal klienter
Medicincentrum 0 Materiellt 25 arabiska 3
Psykiatricentrum 8 Psykiskt 154 Rumänska 2
Regionkliniken 0 Sexuellt 23 Persiska 2

Primärvård- och rehabcentrum 8 Hrv 12
Medicinsk service 0
Tandvårdscentrum 0
Brottsofferjouren 1
Personliga ombud 0

Socialtjänst/SUV ärende 7



Män - år 2020

Nya ärenden  (män) 55 Avslutade ärenden  (män) 51 Högsta antalet individuella 

kontakter

Förövare  (män - nya ären) 37 Förövare  (män - avsl ären) 29 NYTT ÄRENDE (Alla)

Utsatta  (män - nya ären) 18 Utsatta  (män - avsl ären) 22 KÖN man

Antal individuella

Anmälan till socialtjänsten  (män) 1 Förövare/Utsattkontakter (max)

Förövare 34

Finns barn  (män) Har tolk använts  (män) utsatt 28

Ja 28 Ja 1

Nej 0 Nej 0

Medelantal per förövare/utsatt 

Vem hänvisade  (män) Vilken kommun  (män) NYTT ÄRENDE (Alla)

Advokat 0 Alvesta 5 KÖN man

Anhörig 0 Lessebo 0 Antal individuella

Arbetsförmedling 0 Ljungby 3 Förövare/Utsattkontakter (medel)

Egen 27 Markaryd 4 Förövare 11

Familjecentral 0 Tingsryd 2 utsatt 10

Familjerådgivning 2 Uppvidinge 3

Kvinnojour 0 Växjö 37

Polis 0 Älmhult 1 Flest antal tolkningar/språk 

Skola 1 NYTT ÄRENDE (Alla)

Socialtjänst 16 Våldsdefinitioner  (män) KÖN man

Akutcentrum 0 Ekonomiskt 4

BKC/Kirurgicentrum 3 Fysiskt 19 Språk Antal klienter

Medicincentrum 0 Materiellt 17 arabiska 1

Psykiatricentrum 1 Psykiskt 48 (tom)

Regionkliniken 1 Sexuellt 3

Primärvård- och rehabcentrum 2 Hrv 1

Medicinsk service 0

Tandvårdscentrum 0

Brottsofferjouren 1

Personliga ombud 0

Socialtjänst/SUV ärende 1



Barn/ungdom år 2020

Nya ärenden 38 Avslutade ärenden  (inkl. grupper) 29 Högsta antalet individuella 

kontakter

Förövare (nya indiv. ärenden) 1 Förövare (avslutade ärenden) 1 NYTT ÄRENDE (Alla)

Utsatta  (nya indiv. ärenden) 37 Utsatta  (avslutade ärenden) 28 KÖN Barn\ungdom

Antal individuella kontakter 

Anmälan till socialtjänsten 3 Antal biståndsärenden 5 Förövare/Utsatt(max)

Förövare 5

Finns barn (Barn/ungdom) Har tolk använts (Barn/ungdom) utsatt 12

Ja 0 Ja 1

Nej 0 Nej 0

Vem hänvisade  (Barn/ungdom) Vilken kommun  (Barn/ungdom) Medelantal per förövare/utsatt

Advokat 0 Alvesta 9 NYTT ÄRENDE (Alla)

Anhörig 15 Lessebo 2 KÖN Barn\ungdom

Arbetsförmedling 0 Ljungby 6 Antal individuella kontakter 

Egen 0 Markaryd 4 Förövare/Utsa (medel)

Familjecentral 0 Tingsryd 2 Förövare 5

Familjerådgivning 0 Uppvidinge 3 utsatt 5

Kvinnojour 1 Växjö 9

Polis 0 Älmhult 3

Skola 0 Flest antal tolkningar/språk 

Socialtjänst 12 Våldsdefinitioner (Barn/ungdom) NYTT ÄRENDE (Alla)

Akutcentrum 0 Ekonomiskt 0 KÖN Barn\ungdom

BKC/Kirurgicentrum 1 Fysiskt 8

Medicincentrum 0 Materiellt 1 Språk Antal klienter

Psykiatricentrum 0 Psykiskt 30 arabiska 1

Regionkliniken 0 Sexuellt 0 (tom)

Primärvård- och rehabcentrum 2 Hrv 1

Medicinsk service 0

Tandvårdscentrum 0

Brottsofferjouren 0

Personliga ombud 0



Antal biståndsärenden per 

kommun (barn/ungdom) 
Antal vidare till gruppverksamhet per

kommun  (barn/ungdom/vuxen) - helår)

Mans-

grupp

Kvinno- 

grupp Glimten grupp

Alvesta 1 Alvesta 0 2 3

Lessebo 1 Lessebo 0 0 0

Ljungby 0 Ljungby 0 0 3

Markaryd 1 Markaryd 0 0 0

Tingsryd 0 Tingsryd 0 0 0

Uppvidinge 2 Uppvidinge 0 0 0

Växjö 0 Växjö 0 5 1

Älmhult 0 Älmhult 0 0 0



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslut om permanent verksamhet för projektet Resurscentrum 
Heder i Kronobergs län 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
inte ställa sig bakom permanentandet av verksamheten Resurscentrum Heder i 
Kronobergs län och inte ingå ett treårigt samverkansavtal med tillhörande budget.   

Sammanfattning 

Verksamheten Resurscentrum Heder har tidigare drivits i formen av ett projekt som 
finansierats med statliga medel inom ramen för regeringens nationella strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kronoberg utsågs till en av fyra 
pilotlän för att utveckla en resurscentraverksamhet inom området. 

Verksamheten Resurscentrum Heder är en mobil stödverksamhet för 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för, eller riskeras att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet består av rådgivning, konsultation och 
utbildningsinsatser av verksamhetens två samordnare.  

Syftet med Resurscentrum heder har främst varit att erbjuda stöd till 
yrkesverksamma, men även våldsutsatta har kunnat söka stöd hos Resurscentrum 
heder för vidare stöd och vägledning.  

Förvaltningen föreslår att nämnden för arbete och lärande beslutar att inte gå med 
i en permanent verksamhet avseende Resurscentrum Heder då behovet är 
tillgodosett genom egen verksamhet samt andra samverkansformer, så som 
Barnahus i Kronoberg och Familjefrid Kronoberg, inom området.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Underlag för politiska beslut – Resurscentrum Heder i Kronobergs län, daterad den 
25 februari 2021  

 



 

 

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 
Alvesta Kommun 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
0472-153 00 
Gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-26 
Referens 

NAL 2021-00044 791  

 

 

 

 
  

Beslut om permanent verksamhet för projektet 
Resurscentrum Heder i Kronobergs län 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att inte ställa sig bakom permanentandet 
av verksamheten Resurscentrum Heder i Kronobergs län och inte ingå ett treårigt 
samverkansavtal med tillhörande budget.   

Sammanfattning 

Verksamheten Resurscentrum Heder har tidigare drivits i formen av ett projekt som 
finansierats med statliga medel inom ramen för regeringens nationella strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kronoberg utsågs till en av fyra 
pilotlän för att utveckla en resurscentraverksamhet inom området. 

Verksamheten Resurscentrum Heder är en mobil stödverksamhet för 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för, eller riskeras att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet består av rådgivning, konsultation och 
utbildningsinsatser av verksamhetens två samordnare.  

Syftet med Resurscentrum heder har främst varit att erbjuda stöd till 
yrkesverksamma, men även våldsutsatta har kunnat söka stöd hos Resurscentrum 
heder för vidare stöd och vägledning.  

Förvaltningen föreslår att nämnden för arbete och lärande beslutar att inte gå med 
i en permanent verksamhet avseende Resurscentrum Heder då behovet är 
tillgodosett genom egen verksamhet samt andra samverkansformer, så som 
Barnahus i Kronoberg och Familjefrid Kronoberg, inom området.   

Bilagor 

Underlag för politiska beslut – Resurscentrum Heder i Kronobergs län, daterad den 
25 februari 2021  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Region Kronoberg 
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Underlag för politiska beslut—Resurscentrum Heder i 
Kronobergs län 

Förlag till beslut 
Att nämnd/styrelse/fullmäktige ställer sig bakom permanentandet av 
verksamheten Resurscentrum Heder i Kronobergs län och ett treårigt 
samverkansavtal med tillhörande budget. 

Bakgrund  
I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd 
framtid presenterar regeringen en tioårig sektorsövergripande nationell strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringens nationella 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor gäller under 
perioden 2017–2026, och inkluderar insatser mot hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Inom ramen för det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, 
fick länsstyrelserna i regeringsbeslut den 18 december 2017 i uppdrag att stödja 
utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för 
våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 
Kronoberg utsågs till ett av fyra pilotlän att utveckla en resurscentraverksamhet 
som en del av den långsiktiga målsättningen att resurscentra ska finnas tillgängliga 
för invånare i alla län för att nå målet om en jämlik tillgång till stöd och hjälp. 

Ärendet  
Verksamheten Resurscentrum Heder är en mobil stödverksamhet för 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för eller som riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet består av rådgivning/konsultation av 
verksamhetens två samordnare samt av utbildningsinsatser.  

Syftet med Resurscentrum Heder är främst att genom stöd till yrkesverksamma 
bidra till ett förbättrat och samordnat stöd till våldsutsatta, särskilt för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utsatta individer ska även själva 
kunna söka stöd hos Resurscentrum Heder för stöd och vägledning.  

Alla våldsutsatta i Kronobergs län ska ha samma möjligheter till det stöd och den 
hjälp som de behöver. Ett särskilt fokus läggs på ökat stöd till dem som möter 
personer utsatta för, eller som riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och 
förtryck. Målet med ett resurscentrum är att bidra till en god och likvärdig tillgång 
till stöd och hjälp för våldsutsatta i Kronobergs län.  

Resurscentrum är en regional, kommun- och myndighetsgemensam verksamhet. 
Verksamheten medverkar till en utökad kunskap och samverkan mellan aktörerna 
och utgör ett komplement till ordinarie skydds- och stödstrukturer.  
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I februari 2020, när båda samordnarna var på plats, startade verksamheten igång 
på riktigt med en länsturné och i april öppnades verksamhetens stödtelefon upp. 

Under året har Resurscentrum Heder bl.a. hanterat: 

• Klientärenden: 41 st. Socialtjänst följt av elevhälsan står för flest kontakter 
gällande klienter. Även ideella aktörer och myndigheter har hört av sig. 

• Informationstillfällen: 48 st. För främst personal inom skolan, elevhälsoteam 
och specialpedagoger men även socialtjänster, familjecentraler och 
myndigheter som Försäkringskassan och Migrationsverket.  

• Utbildningar: 11 st. Tema hedersrelaterat våld och förtryck eller hot- och 
riskbedömningsinstrumentet PATRIARK. 

• Åldrar: Ärenden har rört personer i åldrarna 11–20 år, huvudsakligen 
flickor/kvinnor, men även pojkar. 

• Anledning till kontakt: vanligaste anledningen till kontakt är rådgivning kring 
kontroll och begränsningar, även frågor gällande fysiskt/psykiskt våld och 
risk för bortgifte/bortförande förekommer. Flera har uttryckt oro för 
syskon. Två ärenden har handlat om radikal extremism. 

• Länets kontakter: Samtliga kommuner i länet har nyttjat verksamheten i 
ärenden. 

Verksamheten har hittills gynnat den utsatta målgruppen tydligast i den direkta 
operativa verksamheten, genom de ärendekonsultationer som gjorts med 
yrkesverksamma. Ett konkret exempel är de två fall som ledde till utfärdande av 
utreseförbud och där förmedlandet av information och lagrum var avgörande. 
Två fall har hanterats i samarbete med Centrum för Våldsbejakande Extremism. 
Ett fall har hanterats med UD i ett försök att få hem en ungdom från utlandet. I 3 
ärenden har Resurscentrum Heder varit behjälplig i arbetet med att göra 
riskbedömningar (PATRIARK) och i minst ett 10-tal ärenden har orosanmälan 
gjorts efter samtal med verksamheten och i vissa fall umgängen begränsats.  

Resurscentrum Heder upplever att samverkan och dialog mellan olika aktörer i 
länet har varit positivt för länet och för verksamheten som nu byggts upp. 
Satsningen har lett till ökad kunskap och förståelse, samsyn i ärenden och ökad 
respekt för de olika aktörernas professioner. Det har också väckt en vilja att lära 
mer/nytt och mod att söka mer kunskap. De utbildningsbehov som oftast lyfts 
från länets aktörer är fortsatt utbildning i hot- och riskbedömningsinstrumentet 
PATRIARK, ökad kunskap om upptäckt och tidiga signaler av hedersrelaterat 
våld och förtryck, men också behov av stöd i agerande vid upptäckt av ärenden. 

Genomförandet 
Samordnarna ansvarar för vidareutvecklingen av verksamheten i tätt samarbete 
med de olika kontaktpersoner som utsetts av länets kommuner, hälso- och 
sjukvård samt polisen. Det kan innefatta allt från stöd och rådgivning direkt i 
ärenden till att informera om verksamheten. Även att hålla/arrangera utbildningar 
i hedersrelaterat våld och förtryck och utbilda i de strukturerade 
riskbedömningsinstrumenten PATRIARK (heder) och SARA (partnervåld).  

Det är viktigt att verksamheten samverkar tätt även med civilsamhället eftersom 
många aktörer möter och arbetar aktivt med målgruppen utsatta i sina 
verksamheter. I många fall kan civilsamhällesaktörer fånga upp utsatta och 
personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i ett tidigt 
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skede och på andra sätt än andra verksamheter. Samordnarna arbetar för att bygga 
upp tydliga och väl fungerande kontaktvägar/samarbete med länets aktörer.  

Ekonomiska effekter av förslaget 
Finansiering fördelas mellan Region Kronoberg och samtliga länets kommuner. 
Region Kronoberg står för halva kostnaden, 893 800 kr/år 2022 och 
kommunerna delar på den andra halvan enligt tabell nedan, fördelat enligt 
skatteunderlag. Summan räknas därefter upp med 2,5% /år. Möjligheter till 
extern/statlig finansiering kommer att undersökas under hela processen. 
 
Finansieringen för 2022 avser 2,0 helårsarbetare/år inklusive arbetsgivar- och 
sociala avgifter = 1 161 mkr, samt aktiviteter i form av lokal, 
kompetensutveckling, kommunikation, resekostnader, teknik, OH etc. = 626 tkr. 
Summa 1 787 mkr.  
 

  Andel 

% 

Kostnad 

 2022 

Kostnad 

2023 

Växjö 

Ljungby 

Lessebo 

Tingsryd 

Uppvidinge 

Markaryd 

Älmhult 

Alvesta 

 44,79% 

14,48% 

4,49 % 

6,94 % 

5,30 % 

5,07 % 

8,47 % 

10,46% 

  400 333 

  129 422 

    40 132 

    62 030 

    47 371 

    45 316 

    75 705 

    93 491 

410 341 

132 658 

  41 135 

  63 580 

  48 556 

  46 449 

  77 597 

  95 829 

Totalt  100,0%    893 800  916 145 
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Kvalitetsberättelse 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna kvalitetsberättelsen för 2020.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärandes kvalitetsberättelse beskriver hur arbete med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra 
verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts redovisas. 
Kvalitetsberättelsen speglar det arbete som utförts inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 3 §, i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsatt utvecklats inom alla delar av verksamheten. Stort fokus har varit att påbörja 
översyn av ledningssystemet och se till att all information ska finnas lättillgänglig 
samt att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och andra styrande 
dokument ska vara aktuell. Arbete har även påbörjats för att utveckla olika typer av 
befintliga processer, exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser men även 
arbetet med riskanalyser av olika slag, mål och egenkontroll. Samtliga delar ska 
bidra till att kvaliteten i verksamheterna utvecklas och förbättras.  

Kvalitetsberättelsen tar upp nämndens främsta mål och särskilda uppdrag som är i 
fokus under 2021, hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara 
har varit samt det pågående arbetet med ledningssystemet. Vidare beskrivs även 
hur kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare utveckla verksamheternas 
arbete genom bland annat BBIC, Barnkonventionen och införandet av IBIC.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2021  

Kvalitetsberättelse 2020, daterad den 30 mars 2021.   
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Kvalitetsberättelse 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna kvalitetsberättelsen för 2020.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärandes kvalitetsberättelse beskriver hur arbete med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits 
under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra 
verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts redovisas. 
Kvalitetsberättelsen speglar det arbete som utförts inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet som är reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 3 §, i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsatt utvecklats inom alla delar av verksamheten. Stort fokus har varit att påbörja 
översyn av ledningssystemet och se till att all information ska finnas lättillgänglig samt 
att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och andra styrande dokument 
ska vara aktuell. Arbete har även påbörjats för att utveckla olika typer av befintliga 
processer, exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser men även arbetet med 
riskanalyser av olika slag, mål och egenkontroll. Samtliga delar ska bidra till att 
kvaliteten i verksamheterna utvecklas och förbättras.  

Kvalitetsberättelsen tar upp nämndens främsta mål och särskilda uppdrag som är i 
fokus under 2021, hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara har 
varit samt det pågående arbetet med ledningssystemet. Vidare beskrivs även hur 
kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare utveckla verksamheternas arbete 
genom bland annat BBIC, Barnkonventionen och införandet av IBIC. 

   

Bilagor 

Kvalitetsberättelse 2020, daterad den 30 mars 2021.   
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare 

Beslutet skickas till 

 



Kvalitetsberättelse 2020 
 

 
 
 
 
 
 

Nämnden för arbete och lärande 
2021-04-21 

 
 
 



  
Förvaltningen för arbete och lärande 
 

 

 

 

Innehållsförteckning  
1. Sammanfattning ..................................................................................................... 3 

2. Övergripande mål och särskilda uppdrag för 2021 ................................................ 4 

Nämnden mål och särskilda uppdrag 2021 ................................................................... 4 

3. Systematiskt kvalitetsarbete .................................................................................. 7 

3.1 Klagomål och synpunkter .................................................................................... 7 

3.2 Lex Sarah och andra avvikelser ........................................................................... 9 

4. Organisatoriskt ansvar för systematiskt kvalitetsarbete ...................................... 11 

4.1 Ledningssystem ................................................................................................. 11 

5. Kvalitetsarbete som bedrivs för att förbättra kvaliteten ..................................... 12 

5.1 Egenkontroll ...................................................................................................... 12 

5.2 Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg .................................................... 13 

6. Kompetensutveckling ........................................................................................... 15 

6.1 IBIC- individens behov i centrum ...................................................................... 15 

6.2 BBIC- barnets behov i centrum ......................................................................... 15 

6.3 E- tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd .................................................... 16 

6.4 Barnkonventionen ............................................................................................ 16 

 
 

 

 

 

 

  



 
Förvaltningen för arbete och lärande 

3 

 

1. Sammanfattning 

Kvalitetsberättelsen beskriver hur arbete med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under 

föregående kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra 

verksamheten kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts redovisas i 

kvalitetsberättelsen. Kvalitetsberättelsen speglar det arbete som utförts inom 

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i socialtjänstlagen 

3 kap 3 §, i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

 

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska 

kvalitetsarbetet fortsatt utvecklats inom alla delar av verksamheten. Stort 

fokus har varit att påbörja översyn av ledningssystemet och se till att all 

information ska finnas lättillgängligt samt att informationen i form av 

processer, rutiner, riktlinjer och andra styrande dokument ska vara aktuellt. 

Arbete har även påbörjats för att utveckla olika typer av befintliga processer, 

exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser men även arbetet med 

riskanalyser av olika slag, mål och egenkontroll. Samtliga delar ska bidra till att 

kvaliteten i verksamheterna utvecklas och förbättras.  

 

Kvalitetsberättelsen tar upp nämndens främsta mål och särskilda uppdrag som 

är i fokus under 2021, hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och 

Lex Sara har varit samt det pågående arbetet med ledningssystemet. Vidare 

tas även hur kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare utveckla 

verksamheternas arbete genom bland annat BBIC, Barnkonventionen och 

införandet av IBIC.  
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2. Övergripande mål och särskilda uppdrag för 2021 

Nämnden mål och särskilda uppdrag 2021 

Ledningsprocess - Finanspolitisk riktning 

Mål 1: En sammanhållen och sömlös LSS verksamhet för både unga och vuxna. 

Mål 2: Effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget.  

Särskilda uppdrag 
- Framställa tydlig ansvarsfördelning och samverkansrutiner för en mer 

samordnad LSS-hantering  

- Implementera elektronisk ansökan för ekonomiskt bistånd 

- Implementera arbetsmetoden individen behov i centrum, IBIC 

- Ta fram IT-plan för hela förvaltningen samt kartlägga IT-system och ytterligare 

IT-stödsbehov 

 
Ledningsprocess - Personalpolitisk riktning 

Mål 3: Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare 

Särskilda uppdrag 
- Kostnadseffektiv kompetensutveckling för både chefer och medarbetare 

- Värdegrunden genomsyrar medarbetarsamtal, introduktion av nyanställda 

- Satsa på närvarande arbetsledning. Vad innebär närvarande arbetsledning? 

- Se till att arbetsmiljön anpassas för medarbetare vid hemarbete utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. 

Ledningsprocess - Hållbarhetspolitisk riktning 

Mål 4: Öka antal aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030 

Särskilda uppdrag 
- Minimera/minska negativt klimatpåverkande resor 

Miljövänliga fordon och cyklar ska finnas lättillgängliga för medarbetarna för 

olika behov 

- Källsortering ska upprätthållas  

Handlingsplan för att förenkla källsorteringen ska tas fram 
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Verksamhetsprocess – Hållbar tillväxt 
Mål 5: Utbildning som leder till självförsörjning 

Mål 6: Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning  

Särskilda uppdrag 
- Kostnaderna för försörjningsstöd ska minska 

- Satsa på tidiga insatser för att få ut individer till självförsörjning 

- Utveckla och genomföra vuxenutbildning i kombination med SFI utifrån kartläggning  

- Utveckla gymnasial lärlingsutbildning vid Alvesta gymnasieskola 

- Ta fram förslag på möjlighet till chattfunktion för studie- och yrkesvägledarna 

- Utveckla ungdomskontor på AMA 

 

Verksamhetsprocess - Människors vardag 

Mål 7: Den lokala överenskommelsen (LÖK) ska prägla förvaltningens arbete. 

Särskilda uppdrag 
- Den lokala överenskommelsen implementeras i verksamheten utifrån: 

1. Arbetsmarknad/kompetens 

2. Hälsa  

3. Boende 

4. Delaktighet 

- Upprätta nya sätt/vägar för samverkan både internt och externt med individen 

i fokus 

- Utveckla boskola och ta fram informationsbroschyrer i samarbete med Allbo 

Hus 

 
Verksamhetsprocess - Barn och ungas behov 

Mål 8: Barnens bästa gäller i Alvesta 

Särskilda uppdrag 
- Barnkonventionen ska implementeras i verksamheterna 

Barnkonsekvensanalys i beslut som berör barn ska arbetas fram 

- Familjecentrum ska utvecklas till familjecentral 

Fortsätta utveckla samverkan och samarbete med berörda parter för 

familjecentral 
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- Utveckla närvaroteam för gymnasielever    

- Skapa en struktur för uppföljning av elever hos externa gymnasieskolor 

- Se över hur vi marknadsför våra utbildningar för att få unga att välja rätt och 

fullfölja gymnasiet. 

- Säkerställa att gymnasielever fullföljer utbildningen inom tre år för att därmed 

sänka utbildningskostnaderna 

- Fortsätta utveckla och skapa insatser för boende – föräldrastöd 

 

Verksamhetsprocess – Trygg välfärd 

Mål 9: Förebyggande och tidiga insatser 

Särskilda uppdrag 
- Arbeta för tidig upptäckt och insatser bland unga och vuxna 

- Utveckla fältverksamheten och satsa på samverkan mellan fältverksamheten 

och KAA 

- Möjligheten till digitala klient- och elevmöten ska utvecklas, vilka möjligheter 

det finns ska undersökas. 
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3. Systematiskt kvalitetsarbete 

3.1 Klagomål och synpunkter 

Den som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen ska ta emot och utreda 

synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att 

någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkter avses 

övrigt som framförs och som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag 

på förbättringar. Klagomål och synpunkter framföras vanligtvis från enskilda 

individer som inte är nöjda med förvaltningens eller verksamhetens arbete. De 

som vänder sig till oss har rätt att kräva att de tjänster vi ger bygger på respekt 

för människans självbestämmande och integritet samt att tjänsterna utförs 

rättssäkert.  

 

Synpunkter och klagomål kan inkomma på olika sätt. Förvaltningen för arbete 

och lärande har under 2020 fortsatt arbetet med att implementera modulen 

för rapportering av klagomål och synpunkter. Modulen används i 

verksamhetssystemet LifeCare. Rapportering av klagomål och synpunkter i 

modulen innebär även att utredningen kan ske genom samma system som 

utredningen av avvikelser och Lex Sarah. Genom att både rapporteringen och 

utredningsprocessen sker i LifeCare innebär det att processen utförs 

systematiskt vilket gynnar det systematiska kvalitetsarbetet vid förvaltningen. 

Modulen finns publicerad på kommunens hemsida som en E-tjänst för 

rapportering av synpunkter och klagomål. Enskilda individer rapporterar in sina 

synpunkter eller klagomål digitalt. Klagomålet kommer direkt in i 

verksamhetssystemet LifeCare. Behörig personal får då också ett mail med en 

notifikation om att en synpunkt eller ett klagomål har inkommit.  

 

Utöver E-tjänsten på hemsidan finns även möjlighet att skicka in synpunkter 

eller klagomål genom E-post och brev eller vid ett möte och telefonsamtal.  
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Inkomna synpunkter och klagomål ska utredas, sammanställas och analyseras 

för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. 

 

Under 2020 inkom det sju klagomål till förvaltningen för arbete och lärande 

som på olika sätt berörde verksamheternas kvalitet. De sju inkomna 

klagomålen berör främst; bemötande, bristande i information och 

handläggning. Händelserna som framkommer i klagomålen är 

uppmärksammade av den aktuella individen, anhöriga eller godman. Ett av 

klagomålen har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg där både 

förvaltningen för arbete och lärande samt omsorgsförvaltningen berörts. I det 

ärendet har det skett en gemensam utredning. Utredningen har lett till att se 

över de behov som finns av närmre samverkan mellan förvaltningarna i 

gemensamma ärenden. Arbetet har påbörjats för att tydliggöra 

ansvarsfördelning mellan förvaltningarna samt hur samverkan kan ske på en 

mer närmre plan.  

 

Samtliga inkomna klagomål har utretts av kvalitetssamordnare enligt 

bestämmelserna i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vid behov 

utförs direkta åtgärder i verksamheten. Målet är att vi i första hand löser 

problemet direkt när det uppstår, att i dialog med den enskilde försöka ställa 

tillrätta och se vad vi kan lära oss och hur vi kan utveckla verksamhetens 

kvalitet.  

 

Utredningarna har genomförts efter samtal med de berörda tjänstemännen 

inom förvaltningen samt samtal med de berörda individerna. Under 

utredningsprocessen och efter samtal med de berörda har utredaren kommit 

fram till de eventuella brister eller förbättringsområden som finns inom 

verksamheten. De brister eller förbättringsområden som framkommit har lyfts 

upp och arbetats för att åtgärdas. Samtliga inblandande av delgivits 

informationen. Utredningen ska alltid leda till information om de 
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förbättringsområden och förbättringsåtgärder på den aktuella avdelningen 

eller övergripande i organisationen.  

 

3.2 Lex Sarah och andra avvikelser 

I 3 kap. 3 § anges att insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 

Enligt bestämmelserna i lagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. Lex Sarah är en viktig del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det är viktigt att komma till rätta med de brister som finns 

inom verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppstår igen. 

 

Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att 

skydda den enskilde från missförhållanden. En avgörande förutsättning för att 

uppnå önskvärt resultat är att bestämmelserna inom Lex Sarah på ett tydligt 

sätt fogas in i och utvecklas till att bli en reguljär del i det systematiska 

kvalitetsarbete som kommunen ska bedriva inom socialtjänsten. 

 

Utöver klagomål och synpunkter som rapporteras in av utomstående individer 

ska personalen på förvaltningen för arbete och lärande rapportera in 

oförutsedda händelser/avvikelser som kan leda till missförhållande eller lett till 

missförhållande. Den som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen ska 

utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja 

missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet. Om 

missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet är allvarligt ska 

den som bedriver verksamheten anmäla det till inspektionen för vård och 

omsorg (IVO).  

 

Under 2020 har en rapportering enligt Lex Sarah genomförts.  Ärendet blev 

känt efter att det rapporterats som en avvikelse som därefter beslutades 

utredas som ett Lex Sarah-ärende. Eftersom ärendet berörde både 

förvaltningen för arbete och lärande samt omsorgsförvaltningen har det 
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utretts gemensamt. Lex Sarah rapporteringen har inte anmälts vidare till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Det som ledde till Lex Sarah utredningen var den bristfälliga och otydliga 

planeringen för insatser i samband med den enskildes hemgång. Det saknades 

vårdplan och planering för hemgången, vilket är ett krav utifrån Lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten vården (2017:612). Det medförde att 

personen fick vistas ett extra dygn inom slutenvården på grund av bristande 

planering av kommunen. 

 

Under utredningen uppmärksammades bland annat att det var bristande i 

samverkan mellan förvaltningarna gällande myndighetsutövning och 

verkställighet som skapat svårigheter för en god samverkan. I samband med att 

en del brister uppmärksammades togs även en del förslag på åtgärder för att 

förhindra att liknande missförhållande inträffar igen. Åtgärder som beslutades 

om berör främst att informera om och revidera samverkansprocessen i 

ledningssystemet, utveckla samverkansform för att förbättra kommunikation 

mellan myndighetshandläggare (omsorgsförvaltningen) och socialsekreterare 

(förvaltningen för arbete och lärande). Skapa bättre förståelse för varandras 

områden och se till att det skapas tydligare samverkansavtal. Efter att 

händelsen utretts har fortsatt arbete pågått ihop med omsorgsförvaltningen 

för översyn av organisationsstrukturer som medför begränsningar som påverkar den 

enskilde negativt. Arbete pågår fortsatt att tydliggöra ansvarsfördelningen och ta fram 

samverkansrutiner.  
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4. Organisatoriskt ansvar för systematiskt kvalitetsarbete 

4.1 Ledningssystem 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så 

att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör ordning 

och reda i verksamheten, så att händelser som kan leda till 

missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för 

verksamheten kan förebyggas. I ledningssystemet finns det riktlinjer för 

myndighetsutövning inom barn och familj, ekonomiskt bistånd och 

avdelning vuxen; missbruk, våld i nära relationer och socialpsykiatri. Utöver 

processer och riktlinjer för myndighetsutövning finns även processer, 

riktlinjer och andra styrande dokument för bland annat ledning och 

styrning.  

 

Under slutet av 2020 har arbete påbörjat med att se över samtliga de 

processer och dokument som idag finns publicerade i ledningssystemet. 

Utöver att se över de befintliga processerna och se till att de är aktuella ska 

det även arbetas för att lägga till ytterligare processer som i dagsläget 

saknas detta berör främst processer, rutiner, riktlinjer och andra styrande 

dokument som berör Allbo Lärcenter.  
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5. Kvalitetsarbete som bedrivs för att förbättra kvaliteten 

5.1 Egenkontroll 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 

verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner 

som ingår i verksamhetens ledningssystem. Det innebär att systematiskt följa 

upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen innebär 

även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner 

som finns i ledningssystemet.  

 

Till skillnad från riskanalyser som innebär att arbeta förebyggande, innebär 

egenkontrollen att granskning ska göras av den verksamhet som har bedrivits 

eller bedrivs. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning 

som krävs för att försäkra verksamhetens kvalitet. På förvaltningen för arbete 

och lärande genomförs egenkontrollen genom en blankett över olika processer 

i ledningssystemet i jämförelse med handläggningen i verksamhetssystemet. 

Avdelningarna barn och familj, ekonomiskt bistånd och avdelning vuxen 

ansvarar för utförandet av egenkontrollen. Ledningen på respektive avdelning 

väljer minst tre olika processer i ledningssystemet och utför kontroll på tre 

olika slumpmässigtutvalda ärenden där man utifrån olika punkter redogör för 

hur och om ärendena följt processerna i ledningssystemet.  

 

Under hösten 2020 har samtliga avdelningar genomfört egenkontroller, på 

avdelningen barn och familj har kontroll av LVU-process, aktualisering-

processen samt genomförande av insats (kontroll att genomförandeplan finns 

samt att uppföljning ärendet sker) genomförts. I de kontrollerade ärenden har 

det inte varit möjligt att uppmärksamma några avvikande moment i 

arbetsgången och inga åtgärder föreslås.  

 

Inom avdelning vuxen har kontroll genomförts av utredning enligt LVM, 

utredning och åtgärder har utförts i enlighet med förvaltningens rutiner och 
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rådande rättspraxis. Målsättning avseende tidsåtgång har hållits med god 

marginal, inga förbättringsåtgärder förslås i detta fall. Beträffande kontroll av 

utredning enligt SoL har det även här uppmärksammats att utredningen är 

utförd enligt förvaltningens rutiner och att målsättningen avseende tidsåtgång 

har hållits med god marginal. Under kontrollen av aktualisering i ärende 

gällande våld i nära relationer har vissa förbättringsområden identifierats som 

tagits upp för behandling och utveckling inom den aktuella verksamheten.  

 

Inom ekonomiskt bistånd har det utförts kontroll av återansökan om 

ekonomiskt bistånd, processen vi nybesök ekonomiskt bistånd samt 

aktualisering av ekonomiskt bistånd. I samtliga genomförda kontroller har 

processen gått till enligt beskriva processer i ledningssystemet, inga 

förbättringsåtgärder har uppmärksammats.  

5.2 Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg 

Enligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp som de behöver. Inom socialtjänsten bedriver Inspektionen för vård och 

omsorg bland annat tillsyn över handläggning av ärenden, hur kommunerna 

bedriver uppsökande verksamhet samt själva utförandet av insatserna.  

 

Under 2020 har Inspektionen för vård och omsorg utfört tillsyn vid ett tillfälle. 

Tillsynen genomfördes vid stödboendet för barn och unga Nyckeln. Fokus vid 

tillsynen har varit att få ta del av ungdomarnas upplevelse av att bo på 

stödboendet Nyckel, de ungas upplevelse av trivsel och möjlighet av kontakt till 

personalen. IVO:s bedömning var att verksamheten behöver förtydliga 

information till de inskrivna. Av tillsynen framgår att de unga inte känner till om 

de kan få stöd på kvällar och helger. Att de unga har möjlighet att under kvällar 

och helger kontakta den social beredskapen vid behov har inte uppfattats av 

de unga.  Tre av de unga som för närvarande bor på Nyckeln besvarade IVO:s 
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enkät, av svaren framkommer att de trivs i sitt boende, de unga känner sig 

trygga och anser sig delaktiga i sin vård.  

 

Efter tillsyn beslutar Inspektionen för vård och omsorg att avsluta ärendet med 

anledning av att de inte uppmärksammat några brister inom de områden som 

tillsynen omfattat.  
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6. Kompetensutveckling 

6.1 IBIC- individens behov i centrum 

Individens Behov I Centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för 

såväl handläggare som utförare inom verksamhet för vuxna personer som ansöker 

om, och får stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). IBIC ger dels stöd för gemensam syn på hur människan 

fungerar i det dagliga livet, och dels stöd för både handläggare och utförare att 

beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser behov, mål och resultat 

med ett gemensamt språk. 

Arbetet med implementeringen av arbetsmetoden IBIC inom socialpsykiatrin är 

påbörjad. Arbetsmetoden IBIC bidrar 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. 

Utbildning i arbetsmetoden IBIC planeras att genomföras under 2021, den påbörjade 

implementeringen av arbetsmetoden kommer att fortsatt pågå under 2021. 

6.2 BBIC- barnets behov i centrum 

Inom avdelningen barn och familj har handläggning och dokumentationssystemet 

BBIC (barnet bästa i centrum) använts under de senaste åren, metodens uppbyggnad 

och innehåll har varit ett stöd i handläggning och dokumentation. Arbetssättet bidrar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.  

Arbetet med BBIC ska: 

 Utgå från barnets rättigheter 

 Låta barnets bästa vara avgörande 

 Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn 

 Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation 

 Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga 
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 Ske i samverkan med andra professioner och verksamheter 

 Bygga på en evidensbaserad praktik 

 Motverka svårigheter och förstärka resurser 

 Systematiskt följa barnet och insatserna 

 

BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en 

enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 

uppföljning. Under året har en IT-grupp skapats på förvaltningen med representanter 

från bland annat avdelningen barn och familj där frågor gällande BBIC, IBIC och 

verksamhetssystemet LifeCare i övrigt tas upp och diskuteras hur det ytterligare kan 

utvecklas och förbättras.  

6.3 E- tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd 

Avdelningen för ekonomiskt bistånd har under 2020 bildat projektgrupp för införande 

av digital E-tjänstansökan. Avtal är tecknat och arbetet pågår för införandet av den 

digitala återansökan för ekonomiskt bistånd. Införandet av den digitala tjänsten 

kommer att genomföras under hösen 2021. 

6.4 Barnkonventionen 

I samband med att Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 har det 

också skapats aktiviteter för hur det ska implementeras i arbetet, bland annat pågår 

arbete för att skapa en gemensam strategi för implementering och hur barnets röst 

och perspektiv lyfts in i våra olika beslut. 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”. Den fortsatta 

implementeringen av Barnkonventionen ska ske på koncernövergripande plan, arbete 

för det pågår.  
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Under 2021 planeras det införas en barnkonsekvensanalys som ska säkerställa att 

barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom samtliga verksamheter. En 

barnkonsekvensanalys är en matris utifrån barnkonventionen som ligger till grund för 

beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara 

en del av det ordinarie arbetet i kommunen.  
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§ 17 Dnr 2020-00239 042 

 

Uppföljning av nämndens interkontrollmoment 2021  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna den redovisade uppföljningen av nämndens internkontrollmoment.   

Sammanfattning 

Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt. 

Efter att revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid. 

Nämnden har beslutat, för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande, att nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under året 
utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

I vårens uppföljning av nämndens beslutade internkontrollmoment ges 
statusuppdatering för: 

Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av receptionen. 

Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med gymnasieelever finns samt att 
löpande kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att eleven går kvar på sin 
utbildning. 

Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering av 
statsbidrag  

Granskning av att personal har rätt behörighet för olika system 

Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att samverkansavtal och 
rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med mera följs. 

Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment våren 2021, daterad den 16 mars 
2021.    
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Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den redovisade 
uppföljningen av nämndens internkontrollmoment.   

Sammanfattning 

Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt. 

Efter att revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid. 

Nämnden beslutade har beslutat, för att kunna tillse att den interna kontrollen följs 
upp löpande, att nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under 
året utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

I vårens uppföljning av nämndens beslutade internkontrollmoment ges 
statusuppdatering för: 

1. Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen. 

2. Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med gymnasieelever finns samt 
att löpande kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att eleven går 
kvar på sin utbildning. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag  

4. Granskning av att personal har rätt behörighet för olika system 

5. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 

6. Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.  
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Bilagor 

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment våren 2021, daterad den 16 mars 
2021.  

   
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  

Beslutet skickas till 
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Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021 
Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, 
ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. 
De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredställande sätt. 

Efter revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt 
tid. 

Nämnden beslutade om att för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande ska nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under året 
april och oktober, utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

Nedan redovisas nämndens beslutade internkontrollmoment för 2021 och hur 
nuläge/status ser ut.  

Säker reception 
Kontrollmoment Kontroll att receptionen är säker och att det sker en 

ombyggnation av receptionen. 

Kontrollansvar Förvaltningschef och avdelningschef, barn och familj 

Granskning utförs av Regelbunden kontakt med AllboHus 

Avgränsningar/urval Kontroll av att receptionen upplevs som en säker 
arbetsmiljö samt att ombyggnation påbörjas. 

Status Lokalgruppen och de berörda medarbetarna av 
ombyggnationen av receptionen har haft genomgång 
av de framtagna ritningarna för hur receptionen 
planeras att byggas om till. Samtliga berörda parter har 
gett sina synpunkter, synpunkterna har främst varit 
positiva. De synpunkter som fanns på ändringar i 
ritningarna håller på att ses över.  

 

KAA – gymnasieelevers frånvaro 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med 

gymnasieelever finns samt att löpande kontakt tas med 
aktuell skola för att säkerställa att eleven går kvar på 
sin utbildning. 

Kontrollansvar Kvalitetssamordnare och KAA 

Granskning utförs av Kontroll genomförs varje månad 

Avgränsningar/urval Kontroll av att gymnasieskolor inkommer med 
närvarorapport och att eleverna läser kvar. 
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Status Löpande kontakt sker med samtliga gymnasieskolor där 
elever folkbokförda i Alvesta kommun läser, detta med 
anledning av att se till att månatliga frånvarorapporter 
inkommer till förvaltningen. Sedan 2021 finns det en 
avsedd administratör som arbetar med att se till att 
månatliga rapporterna inkommer och att elevlistorna i 
systemet IST-administration uppdateras enligt de 
inkomna underlagen. Under våren 2021 ska det 
arbetares med att ta fram rutin/process för arbetet.  

 

Intäkter för vuxenutbildning 
Kontrollmoment Granskning av att det finns en säker rutin för 

avstämning och återrapportering av statsbidrag  

Kontrollansvar Avdelningschef, Allbo Lärcenter 

Granskning utförs av Granskning görs vid två tillfällen – februari och augusti 

Avgränsningar/urval Genomgång av intäkter i samband med 
återrapporteringen  

Status I samband med arbetet med att se över tidigare 
framtagna processer/rutiner arbetas det också för att 
ta fram rutiner/process där det i dagsläget saknas. 
Återrapportering av stadsbidrag till Skolverket sker i 
dagsläget under två tillfällen per år, våren och hösten. 
Under året ska det arbetas fram för att ta fram 
process/rutin för hur arbete med återrapporteringen 
av statsbidragen ska genomföras. Arbete är för det är 
påbörjad.  

 

Säkerställa rätt behörighet 
Kontrollmoment Granskning av att personal har rätt behörighet för olika 

system 

Kontrollansvar Avdelningschef och IT-strateg 

Granskning utförs av Kontrollen genomförs under en månad. 

Avgränsningar/urval Kontroll av att anställda har rätt behörighet. 

Status Genomgång av medarbetarnas rätta behörighet till 
verksamhetssystemet och andra system sker 
kontinuerligt. Det har bland annat uppmärksammats 
att den socialberedskapen saknat viss behörighet som 
krävs för dess arbete när det uppstår behov efter 
kontorstiden.  

 

Samverkansavtal med externa aktörer 
Kontrollmoment Granskning av att samverkansavtal finns samt 

kontrollera att samverkansavtal och rutiner med andra 
förvaltningar, myndigheter med mera följs.  

Kontrollansvar Kvalitetssamordnare 

Granskning utförs av Kontroll genomförs under våren 2021 - januari - maj 
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Avgränsningar/urval Sammanställning över vilka samverkansavtal finns och 
att de följs 

Status Lista på samtliga samverkansavtal är framtagen. Under 
året planeras det att även samtliga 
samverkansprocesser och rutiner med andra 
förvaltningar inom kommunerna ska ses över och se till 
att de är aktuella, att medarbetare känner till dem 
samt att de följs. Där samverkansavtal eller rutiner 
saknas ska dessa arbetas fram.  

 

Interna rutiner 
Kontrollmoment Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.  

Kontrollansvar Kvalitetssamordnare 

Granskning utförs av Kontroll genomförs under våren 2021 - januari - maj 

Avgränsningar/urval Genomgång av rutiner och kontroll om de följs 

Status Under våren 2021 har arbetet påbörjats med att se 
över de rutiner och processer som finns i 
ledningssystemet. Arbete är även igång med att ta 
fram rutiner/processer som gäller för gymnasie- och 
vuxenutbildningen som tidigare inte funnits i 
ledningssystemet. Ledningssystemet har fått ett mer 
strukturerat och användarvänligt utseende. Arbete 
pågår både med att se till att de befintliga processerna 
är aktuella samt att få med även de delarna som berör 
Allbo Lärcenter.  
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§ 18 Dnr 2021-00026 002 

 

Delegationsordning nämnden för arbete och lärande, 
förändringar under 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta föreslagna revideringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar 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 som påverkar delegationsordningen. 

Förvaltningen har identifierat områden där det finns behov av att revidera befintlig 
delegationsordning. Föreslagna förändringar redovisas i bilagd skrivelse.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Skrivelse, förslag på revideringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, daterad den 26 mars 2021 

Nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, daterad den 1 mars 2021   
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Revidering av nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning  

  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna revideringar i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar 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 som påverkar delegationsordningen. 

Förvaltningen har identifierat områden där det finns behov av att revidera befintlig 
delegationsordning. Föreslagna förändringar redovisas i bilagd skrivelse.  

Bilagor 

Skrivelse, förslag på revideringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, daterad den 26 mars 2021.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

.  
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Förslag på revideringar i nämnden för arbete och 
lärandes delegationsordning 

 

Förvaltningslagen 

13.8 Beslut om att rätta 
uppenbar felaktighet i ett 
beslut 

36-38 §§ FL Närmast 
överordnad 
delegat till 
ursprungsdeleg
aten 

 

13.8 Beslut om att ändra 
beslut som nämnden har 
meddelat som första 
instans  

37-38 §§ FL Närmat 
överordnad 
delegat i 
ursprungsbeslut
et 

 

13.9 Beslut om att rätta 
uppenbar felaktighet till 
följd av skrivfel, räknefel 
eller annat liknande 
förbiseende 

36 § FL Nämndsekreter
are 

 

 

 

 

 

 

Gymnasieskolan 

NY! 

17.11 

Beslut om kostnader för 
förlängd 
undervisningstid vid 
gymnasieskolan 
(nationellt program) 

 Förvaltningschef Se beslut om 
förlängd 
undervisning 9 kap 
7 § GyF (beslut av 
huvudmannen) 
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Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder - SoL 

7.8 Bistånd i from av boende 
med särskild service 

4 kap 1 § 
SoL 

Avd.chef  

7.8 Bestånd i form av boende 
med särskild service eller 
HVB 

4 kap 1 § 
SoL 
5 kap 7 § 
SoL 
6 kap 1 § 
SoL 

 

Avd. chef  

NY!  
7.9 

Bistånd i form av 
familjehemsvård  

4 kap 1 § 
SoL 
5 kap 7 § 
SoL 
6 kap 1 § 
SoL 

 

Avd. chef  

NY! 
7.14 

Bistånd i form av 
matdistribution  

 

4 kap 1 § 
SoL 

Soc.sekr Tillagad mat och 
distribution. 

 

 

 

 

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

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

14 § 2st 
punkt 2LVU 

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 föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2st 
punkt 2 LVU 

 

NAL 

 
 

Ett från nämnden ej 
delegerat beslut 
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6 kap 39 § 
KL 

 

Ordf 
 

Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas  

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 

6 kap 39 § 
KL 

 

 

 

 

Soc.sekr 

 

 

 

NAL 

Ordf 
Vice ordf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett från nämnden ej 
delegerat beslut 

Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas 

 

 

 

 

 

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

NY! 

11.24 

Behörighet att 
rapportera ej verkställda 
gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS 
till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) 

16 kap 6f 
§ SOL , 

16 kap 6h 
§ SoL och 
28 f LSS, 
28 h § LSS 

Kvalitetssamordn
are 

 

 

Övrigt  

15.9 Rätt att underteckna 
personuppgiftbiträdesav
tal (PUB-avtal) 

 FC  

15.10 Rätt att anmäla 
personuppgiftsincidente
r till 
Dataskyddsinspektionen 

 Dataskydds-
ombud 
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Personuppgiftsbehandling (NYTT! Avsnitt 21) 

21.1 Beslut att utse 
dataskyddsombud för 
nämnden 

 Nämndens 
ordförande 
Nämndens vice 
ordförande  

Nämndens vice 
ordförande 

 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesa
vtal inklusive 
instruktioner 

 Förvaltningschef  

 Beslut att anmäla 
personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndighet 

 Dataskyddsombu
d 

 

 Beslut i fråga om 
utlämnande av 
registerutdrag till 
enskild 

Art 15 Förvaltningschef  

 Beslut att ta ut en rimlig 
avgift för att täcka 
administrativa 
kostnader för kopior 
eller vid uppenbart 
ogrundade eller orimliga 
begäranden, särskilt på 
grund av deras 
repetitiva art. 

Art 12.5 
och 15.3 
GDPR 

Förvaltningschef PUA måste visa att 

begäran är orimlig. 

 

 Beslut att ej tillmötesgå 
begäran om 
registerutdrag om 
begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig. 

Art 12.5 
GDPR 

Förvaltningschef PUA måste visa att 
begäran är orimlig. 

 Beslut att ej tillmötesgå 
den registrerades 
begäran om rättelse 

Art 16 Förvaltningschef  

 Beslut att ej tillmötesgå 
den registrerades 
begäran om radering 

Art 17 Förvaltningschef  

 Beslut att ej tillmötesgå 
den registrerades 
begäran om 
begränsning av 
behandling 

Art 18 Förvaltningschef  

 Beslut att ej tillmötesgå 
den registrerades 
invändning mot en 
behandling 

Art 21 Förvaltningschef  
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Kommunal vuxenutbildning (gymnasial och grundläggande) 

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

SL 20 kap 14 
§ 19-23§ 

Avd.chef  

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

SL 20 kap 14 
§ 19-23§ 

Rektor  
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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. 
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. 
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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. 
 

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. 
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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 

Enh chef Enhetschef 

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 

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 
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

 
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 Enh chef  

2.3 Utredning rörande barn/ung 
ska inte inledas 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

2.4 Utredning rörande barn/ung 
avslutas utan åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

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 
 
Enh chef 

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 

Enh chef 
 
 
IU 

 

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

6 kap 8 § SoL IU  
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

2.15 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem: 
 

- Enligt SKL:s 
rekommendationer 

 
- I övriga fall 

  
 
 
 
Enh chef 
 
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 
 
 
 
Enh chef 
 
 
 
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 

Enh chef 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 Enh chef 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

2.24 Bistånd i from av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, stödbostad, 
andrahandskontrakt 
eller motsvarande 

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 Enh chef 
 
 
 
 
 
Avd.chef 
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

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

6 kap 13a §  
FB 

IU  
 

2.27 Beslut om att ansöka hos CSN 
om ändring av 
betalningsmottagare av 
studiehjälp 

2 kap 33 § 
Studiestödsför
ordningen 

Soc.sekr  

 

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 
föräldern eller 
vårdnadshavaren  

14 § 2st punkt 
2LVU 

IU  

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

14 § 3st LVU IU  
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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 
 
 

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 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 

 

3.22 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  

3.23 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  

3.24 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  

3.25 Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

31 § 1st LVU Soc.sekr  

3.26 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 
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3.27 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 st LVU Enh chef  

 

4. Familjerättsärenden 

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

6 kap 19 § FB Enh chef  

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  

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  
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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 Enh chef  

4.14 Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutredning 
och föräldraskapsutredning 

2 kap 1 § FB 2 
kap 8a § FB 

Enh chef  

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 Enh chef  

4.17 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st 
FB, 3 kap 6 § 
2st FB 

Soc.sekr  

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 Enh chef  

5.3 Bistånd i form av behandling 
vård och stöd i öppenvård 

- i egen regi 
 

- hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
Enh chef 

 

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

4 kap 1 § SoL Enh chef 
 
 
Avd.chef 

 

5.5 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, stödbostad, 
2:a handskontrakt eller 
motsvarande  
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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 Enh chef 
 
 
 
Avd.chef 

 

5.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Enh chef  

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. 

5.10 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem 
 

- Enligt SKR:s 
rekommendationer 

 
- Övrig fall 

  
 
 
 
Avd.chef 
 
 
IU 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

5.11 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 
 
 
 
Enh chef 
 
 
 
Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 

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

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

5.13 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

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

Avd.chef  

5.14 Bistånd i form av meningsfull 
sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
Enh chef 
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6. Omsorg om vuxna missbrukare – Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

6.1 Beslut att inleda utredning 7 § LVM1 Enh chef  

6.2 Avsluta utredning utan vidare 
åtgärd 

7 § LVM Enh chef  

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

6 § LVM 
7§ LVM 

Enh chef  

6.4 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM 

11 § LVM IU  

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 Enh chef  

7.3 Bistånd i form av socialt stöd 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
Enh chef 

 

7.4 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef 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 Enh chef 
 
 
 
 
Avd. chef 

 

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

7.7 Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL Enh chef  

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  
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7.10 Bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  

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

 Enh chef Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKL:s 
rekommendationer. 

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 
 
Enh chef 

 

 

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 Enh chef 
 
Enh chef 
 
 

 

 

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 

 Enh chef Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKR:s 
rekommendationer 

8.8 Beslut om korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 p. LSS Enh chef  

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 

9 § 10 p. LSS Soc.sekr  
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förvärvsarbete och inte utbildar 
sig 

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 Enh chef  

8.14 Beslut om förhandsbesked, 
övriga insatser 

16 § LSS Enh chef  

 

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 Enh chef  

9.3 Bistånd i from av hjälp och stöd 
i öppenvård 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc.sekr 
 
 
Enh chef 

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 
 
Enh chef 
 
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 
 
Enh chef 
 
Avd.chef 

 

9.6 Bistånd i form av skyddat 
boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- Upp till tre månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 

 
 
 
Soc.sekr 
 
Enh chef 
 
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 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 
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- Mellan 20% och 

50%av basbeloppet 
per beslut 

 
 

- Mer än 50% av 
basbeloppet per 
beslut och år 

 
Enh chef 
 
 
 
 
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. 

- I avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

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 

14 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 
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föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 

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 Yttrandetilltrafiksäkerhetsverke
t 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 

 Enh chef  

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  

11.9 Beslut angående anmälan av 
behov av offentligt biträde 

3 § LOFB Enh chef  

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 fattas av 
nämnd eller utskott men 
då brådska råder eller 
nämnd- 
/utskottssammanträde 
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  
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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 Enh chef  

11.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § 
ÄktB 

Enh chef  

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 

Enh chef Praxis: Socialnämnden 
bör polisanmäla brott 
mot barn. 

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. 
 
 
FC 
Enh chef  
 

 

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 Enh chef  

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

12 § FL Enh chef 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 Enh chef  

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 

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 
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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 
missförhållande i 
verksamheten till nämnden för 
arbete och lärande 

14 kap 5 § SoL Kvalitets-
ansvarig 

 

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 nyanlända 

 Rektor  
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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 sökande till 
svenska för invandrare 

Ej lagstadgat Avd.chef  

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 

20kap 25§ Avd.chef  
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kombineras med andra 
aktiviteter som 
-arbetslivsorientering 
-validering 
-praktik, eller 
-annan utbildning 

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

 Avd.chef  

 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. 

SL 2 kap 18§ Rektor  
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behörighetsbevis enl. 15§ eller 
annat särskilt skäl med hänsyn 
till eleverna eller 

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  

e) Tjänstledighet för att 
prova annan tjänst 

 a,b,c) 
Närmast 
ansvarig chef 
(efter samråd 
med avd.chef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Förvaltningschef 
 
e) Närmast 
ansvarig chef 
(efter samråd 
med 
avdelningschef 
och förvaltnings-
chef 

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

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

 FC Pga. Förändras 
organisation mm.  

20.10 Beslut om uppsägning på 
grund av arbetsbrist 

 FC I samråd med HR-
avdelningen 

20.11 Beslut om avstängning  FC I samråd med HR-
avdelningen 

20.12 Beslut om disciplinpåföljd  FC I samråd med HR-
avdelningen 

20.13 Beslut om uppsägning av 
personliga skäl eller 
avskedande 

 FC I samråd med HR-chef 

20.14 Överenskommelse/avtal 
med enskild arbetstagare 
om avslutande av 
anställning 

 FC I samråd med HR-chef 

20.15 Beslut om förbud av 
bisyssla 

 FC I samråd med HR-
avdelningen 

20.16 Förhandlingsrätt i frågor av 
enhetsövergripande eller 
central karaktär 

MBL §§ 11, 
14, 19 

FC  

20.17 Förhandlingsrätt i frågor 
som rör enskild 
avdelning/enhet 

MBL §§ 11,19 FC   

20.18 Arbetsmiljöuppgifter 
delegeras skriftligt och ska 
mottagas av delegaten. 

 FC  

  

 

 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2021-00060 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2021 

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 för arbete och lärande får en sammanställning av de beslut som 
nämnden fattat. Redovisningen sker två gånger per år. Syftet med redovisningen är 
att säkerställa att det finns rutin för att de beslut nämnden fattat verkställs av 
förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 21 september 2020 till och med nämndens sammanträde 24 
februari 2021. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2021 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 24 februari 2021, daterad den 26 
mars 2021.    

 



 

 

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 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-26 
Referens 

NAL 2021-00060 000  

 

 

 

 
  

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 24 
februari 2021  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande får en sammanställning av de beslut som 
nämnden fattat. Redovisningen sker två gånger per år. Syftet med redovisningen är 
att säkerställa att det finns rutin för att de beslut nämnden fattat verkställs av 
förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 21 september 2020 till och med nämndens sammanträde 24 
februari 2021. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.  

Bilagor 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut per 24 februari 2021, daterad den 26 
mars 2021.    

 
 

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 

1(3) 

Datum 

2021-03-18 
Referens 

NAL 2021-00060:000 

 

 
 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@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 

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. 

Ärendet är skickat till KF 

2021-02-16, ärendet är beslutat av KF och 
avgiftshandläggare har fått information om att avgift 
inte ska tas ut.  

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. 

mailto:Linnea.gillen@alvesta.se
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

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 

 

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. 

Förslag om ny organisation 
för fältverksamheten i 
Alvesta kommun 

2020-09-21 
NAL § 71 

NAL 2020-
161:001 

Förvaltningen ska upprätta ett avtal med kultur- 
och fritidsförvaltningen avseende överföringen 
an tjänst samt samverkan inom 
fältverksamheten 

Fältassistent är anställd vid förvaltningen för arbete och 
lärande. Beslut av KS gällande ramöverföring kvarstår. 

Avtal med Kultur och fritidsförvaltningen kvarstår  

Arbetsmiljö  2020-09-21 
NAL § 75 

NAL 2020-27: 020 Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att 
förvaltningen får ta del av rapporterade tillbud 
på Hagaskolan där elever från 
ungdomsgymnasiet är inblandade 

 

Åtgärdsplan för budget I 
balans 

2020-11-11 
NAL § 82 

NAL 2019-
227:040 

Förvaltningen får I uppdrag att utreda 
möjligheten att öka intäkterna och att detta ska 
återrapporteras vid nämndens sammanträde 18 
december 2020 

Ytterligare intäcktsökningar redovisades vid nämndens 
sammanträde den 18 december 2020. 
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Handlingsplan ”Barnen Bästa 
Gäller!” 

2020-11-11 
NAL § 91 

NAL 2020-
190:701 

Förvaltningen får i uppdrag  att två gånger per 
år, i april och december, återrapportera till 
nämnden för arbete och lärande om de 
pågående insatserna och åtgärderna som finns 
specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet varit.   

 

Ärenden är återrapporteras första gången under 
sammanträdet den 21 april 2021. 

Ärendet har planerats in i nämnden för arbete och 
lärandes ärendeplanering under 2021 

Ny organisation avdelning 
Barn och familj (avdelning 
Barn och Vuxen) 

2020-12-18 
NAL §104 

NAL 2020-
160:001 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda 
möjligheten för ny organisation vid avdelning 
barn och familj   

Ärendet är verkställt 

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 
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  

Ärendet är inte verkställt.  

 

Återrapportering skickad till KF 

 

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

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 278-21, daterad den 28 januari 
2021. 

2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per januari 2021, 
daterad den 1 februari 2021. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3111-20, daterad den 2 februari 
2021. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5637-20, daterad den 3 februari 
2021. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 410-21, daterad den 4 februari 
2021. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 410-21, daterad den 10 februari 
2021. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4204-20, daterad den 19 februari 
2021. 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4804-20, daterad den 5 mars 2021. 

9. Rapport: Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut avseende 
alkoholhandläggning, daterad den 10 mars 2021. 

10. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 3740-20, daterad den 12 mars 
2021. 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 278-21, daterad den 17 mars 
2021 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1238-19, daterad den 18 mars 
2021. 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1036-21, daterad den 22 mars 
2021. 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2625-20 och 2626-20, daterad den 
22 mars 2021. 

15. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 278-21, daterad den 24 mars 2021. 

16. Integritetsskyddsmyndigheten, Anmälan av personuppgiftsincident, daterad 
den 25 mars 2021. 

17. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1156-21, daterad den 26 mars 
2021. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-29 
Referens 

NAL 2021-00009 000  

 

 

 

 
  

Meddelanden 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 278-21, daterad den 28 januari 
2021. 

2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per januari 2021, 
daterad den 1 februari 2021. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3111-20, daterad den 2 februari 
2021. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5637-20, daterad den 3 februari 
2021. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 410-21, daterad den 4 februari 
2021. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 410-21, daterad den 10 februari 
2021. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4204-20, daterad den 19 februari 
2021. 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4804-20, daterad den 5 mars 2021. 

9. Rapport: Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut avseende 
alkoholhandläggning, daterad den 10 mars 2021. 

10. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 3740-20, daterad den 12 mars 
2021. 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 278-21, daterad den 17 mars 
2021 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1238-19, daterad den 18 mars 
2021. 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1036-21, daterad den 22 mars 
2021. 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2625-20 och 2626-20, daterad den 
22 mars 2021. 

15. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 278-21, daterad den 24 mars 2021. 

16. Integritetsskyddsmyndigheten, Anmälan av personuppgiftsincident, daterad 
den 25 mars 2021. 



 
Datum 

2021-03-29 
Referens 

NAL 2021-00009 000  
Sida 

2(2) 

 

 

17. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1156-21, daterad den 26 mars 
2021.   

 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Dnr 2021-00010 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.  

Inga tillbud eller skador har registrerats sedan nämndens sammanträde den 24 
februari 2021.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 

Sjukfrånvarostatistik per februari 2021, daterad den 26 mars 2021.  
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Datum 

2021-03-29 
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NAL 2021-00010 020  

 

 

 

 
  

Arbetsmiljö 

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.  

Inga tillbud eller skador har registrerats sedan nämndens sammanträde den 24 
februari 2021.  

Bilagor 

Sjukfrånvarostatistik per februari 2021, daterad den 26 mars 2021.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 19.81 20.27 19.95 19.55 19.28 18.7 18.21 17.41 16.5 15.35 14.26 13.04

A. Kommun 24.38 25.78 26.6 26.9 26.69 26.6 26.74 26.49 26.7 26.75 26.82 26.15
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 2.23 1.99 1.23 0.88 0.81 0.76 0.92 1.13 1.11 0.66 0.71 0.54

A. Kommun 3.19 3.25 2.64 1.94 1.29 1.6 2.15 2 2.22 2.02 2.14 1.69
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 5.31 5.37 5.27 5.26 5.37 5.31 5.21 4.97 4.75 4.52 4.22 3.88

A. kommun 6.72 7.14 7.36 7.49 7.53 7.54 7.66 7.63 7.72 7.78 7.79 7.67
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 7.81 7.05 3.99 3.45 2.61 2.76 3.78 3.39 4.32 2.44 2.56 2.24

A. Kommun 11.44 12.03 8.84 6.34 4.02 5.4 8.2 7.14 8.1 6.88 7.24 6.9
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 67.97 65.79 64.74 63.19 60.95 60.07 58.35 56.1 54.03 51.21 46.98 45.14

A. kommun 62.68 59.25 57.68 56.39 55.4 53.77 51.63 50.19 48.21 46.65 44.69 43.65
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 18 18 17 16 17 15 14 14 12 13 10 9
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 35.94 34.27 34.58 33.8 33.49 35.85 35.24 33.17 33.65 32.16 32.31 35.71

A. kommun 29.08 27.15 26.75 25.82 25.72 26.08 23.67 23.34 22.92 21.43 21.98 21.88
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Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Dnr 2021-00011 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. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-01-01 till 2021-02-28.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-01-01 till 2021-02-28, 
daterad den 29 mars 2021  
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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. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-01-01 till 2021-02-28.  

Bilagor 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-01-01 till 2021-02-28, 
daterad den 29 mars 2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Alvesta
kommun

Dokumentlista

Datum

2021-03-29

Sida

1(2)

"[Skriv  instans  här]"

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Handl%gare Diarienummer

2021-02-25 2085 UPPR Ordförandebeslut,  Distansundervisning  vid Alvesta

Gymnasieskola  under  perioden  2 mars  ti115 mars

2021

Linnåa  Gillån 2021-00045

2021-02-25 2084 UPPR Ordförandebeslut,  Ändring  av arbetsår  för  elever

och personal vid ungdomsgymnasiet/Alvesta
Gymnasieskola,  Allbo  Lärcenter  - Vårterminen  2021

Linnåa  Gillån 2020-00016

2021-02-15 2058 UPPR Förordnande  som ställföreträdande  avdelningschef

vid  förvaltningen  för  arbete  och lärande  - Avdelning

Ekonomiskt  bistånd

Gunilla  Kaij Bevheden 2021-00016

2021-02-09 2039 U Växjö  kommun Delegationsbeslut,  tilläggsbelopp  för  elev  i behov  av

extraordinära  stödinsatser

Fredrik  l/Värn 2020-00095

2021-02-09 2038 u Växjö  kommun Delegationsbeslut,  tilläggsbelopp  för  elev  i behov  av

extraordinära  stödinsatser

Fredrik  Wärn 2020-00094

2021-02-03 2023 UPPR Ordförandebeslut/delegationsbesIut  - Ändring  av

titeli  delegationsordning,  nämnden  för  arbete  och

lärande

Gunilla  Kaij Bevheden 2021-00026

2021-01-22 2001  a UPPR Beslut  om att  Programinriktat  val ska erbjudas  i

Alvesta  kommun  till  de elever  som omfattas  av

samverkansavtalet  mellan  Gymnasie-  och

gymnasiesärskolor  i Kronobergs  län från  och med

höstterminen  2021

Gunilla  Kaij Bevheden 2021-00019

2021-01-19 1982 u Praktiska  Sverige  AB Delegationsbej'lut  gällande  tilläggsbefopp  för

modersmålsundervisning,  Praktiska  Sverige  AB HT

2020

Linnåa  Gillån 2021-00008

2021-01-07 1986 U Benestad  Bryggeri  AB Anmälan  enligt  alkohollagen  (2mO:1622)  om

uppstartad  eller  avslutad  servering  eller

detaljhandel  med  folköl  - Beslut  i ärendet

Linnöa  Gillån 2021-00001



Sida

2(2)

Datum Dokid Riktning AvÖändare/Mottagare Beskrivning Handl%gare Diarienummer

2021-01-01 1987 UPPR
,l

Förordnande  som  förste  socialsekreterare  -

Avdelning  Vuxen

Britt-Marie  Johansson 2021-00016



Redovisning  av delegationsbeslut  avseende  antagna  till  vuxenutbildning  Allbo  Lärcenter  januari  till  februari  2021

Anta1

Antagna  till  yrkesförarutbiIdning,  Lasbil utan  släp start  jan 2021

Antagna  till  yrkesförarutbildning,  Lasbil med  släp  start  jan  2021

Antagna  till  yrkesförarutbiIdning,  persontransporter  (Buss) start  jan 2021

Antagna  till  Vård  och omsorgsutbildning  Vt 2021

Antagna  till  Vård  och omsorgsutbildning,  Verksamhetens  val Vt  2021

Antagna  till  Serviceassistent  vt 2021

Antagna  till  Pedagogiska  kurser  vt 2021

Beslutsfattare

2 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

8 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

6 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

17 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

12 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

IO Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

21 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson



Nummer Ankom

2021-00010  2021-02-17

2021-00009  2021-02-18

2021-00008  2021-02-18

2021-00004  2020-12-16

(dJ;it-ldnj:))H hv tX-krmt 

a-flgt[c{m7nnvranare,

Namn  Beskrivning

Beslut  om avbrott  från  utbildning  till  Elevassistent  - Maria  Tabarzadi

Ansökan  om utbildning  till  nagelterapeut,  avslag

Ansökan  om utbildning  till  undersköterska,  avslag

Ansökan  om utbildning  till  personbiIsmekaniker,  avslag

Ansvarig

David  Jönsson

Tommy  Mellgren

Tozmy  Mellgren

Tommy  Mellgren

Enhet  Behörighet



Alvesta
kommun

Dokumentlista

Datum

2021-03-29

Sida

1(1)

"[Skriv  instans  här]"

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Handläggare Diarienummer

2021-02-16 1331 U Delegationsbeslut  om kombinerat  tåg-busskort  för  X Laila Nyberg 2021-00007

2021-02-09 1328 U Delegationsbeslut  om kombinerat  tåg-busskort  för  X Laila Nyberg 2021-00006

2021-02-09 1325 U Delegationsbeslut  om kombinerat  tåg-busskort  för  X Laila Nyberg 2021-00005



Delegationslista  20210101  - 20210131

Beslut

Avslag  Boendestöd  SoL  4 kap  1 e) 2021-01-11

Bifall Boendestöd SoL 4 kap I e3
Bifall Kontaktperson  SoL  4 kap "I e)

2021-01-04  2021-01-04

2021-01-19  2021-01-19

Beslutsdatum  fr om t om  Beslutsfattare

Haglund,  Gustaf

2022-01-04  0lofsson,  Felicia

2022-01-19  Haglund,  GustaT



Delegationslista  20210201-20210228

Beslut

Bifall Boendestöd SoL 4 kap I Fffi
BifalJ Boende vuxna SoL 4 kap 1 6
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap I Ffi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap I Fffi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 83

Beslutsdatum  fr om

2021-02-08 2021-02-10

2021-02-10 202a1-02-10

2021-02-12 2021-02-12

2021-02-12 2021-02-12

2021-02-26 2021-02-26

t om  Beslutsfattare

2021-05-10  0loTsson,  Felicia

2021-05-10  Haglund,  Gustaf

202a1-08-31  Haglund,  Gustaf

2021-08-31  Haglund,  Gustaf

2022-02-26  Gillberg,  Daniel



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad
Utskriftsdatum:  202$03-29

2101  ' Total  '

58 060,00

Arbetar  deltid  ofrivlligt,  otillräcklig  ir

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst

58 060,00

32 234,0"1 32 234,01

"18 415,25 18  4"15,25

Arbetshinder,  sociala  skäl

Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd

Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö

Arbetslös,  väntar  på ersättning/stör

Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape

281 531;16 281 5:31;16

844  47  4,43844  47  4,43

553  753,29 553  753,29

3"1 236,00 3"1236,00

4 968,00 4 968,00

Föräldraledig,  väntar  på föräldrapei 6 985,00 6 985,00

Otillräcklig  etabIeringsersättning

Otillräcklig  pension/äIdreförsörjning

Sjuk-  eller  aktivitetsersättning,  otillr

' Sjukskriven  med  läkarintyg,  ingen  E

23 838,00 23 838,00

30986;1430986,14

19  3EiO,00 19  360,00

206  824,31

7 0E)9,00

206  824,31

Väntar  på etableringsersättning 7 069,00

Total 2119  734,59 2 "119 734,59

uRVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemivåer:

Handläggare:

2021-01-01  -2021-01-3'1 Beslutsfaffare:

Orsak:

Beslul:

Personnummer: Sida  1 / I



2101 Total

BoU  Bortse  från  försörjningsskyIdighet  FB 7 kap1g I I

BoU Kontaktperson4:1  SoL,  bifall,  förlängt  bistånd 1 I

BoU Placering  4:"1 SoL  familjehem  övr  kostnader

BoU Placering  4:"1 SoL  familjehem,  avslutas

3 3

"I "I

BoU  Placering  4:I  SoL  stödboende,  övriga  kostnad 7 7

BoU Utredning  I1l  SoL  avslutas  med  pågående  å 8 'l
BoU Utredning  1tl  SoL  avslutas  med  åtgärd I I

BoU Utredning  1tl  SoL  avslutas  utan  åtgärd 3

1

3

BoU Utredning  1l:al SoLförlängs I

Bou  Utredning  11:1 SoL  inleds 13 "13

Bou  Utredning  Ill  SoL  inleds  ej 26 26

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL41  avslutas I I II
I

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL4:1  bifall 2 2

Bou  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm14:1  SoL,  avslu 2

6

1

2

BoU  Öppenvård/Personligt  stöd  jm14:1  SoL,'bifall 6

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jml  4:'1 SoL,  förmn l,
j

URVALSPARAMETRAR

Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202103-29

Period: 2021-01-01  - 2021-01-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  I / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  2021-03-29

BoU  Övrigt  bistånd  jml  4:"I SoL,  bifa11 "l

Bou  Övrigt  bistånd,  kostnader "IO

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr,  avslag 24 24

EB-Ek  bist  41  livsföring  i övr,  bifall
I

50
I

50

EB-Ek  bist  41  o 4:3  försörjning,  bifall 289 289

73EB-Ek.bist.  4:1 och  4:3  SoL,  avslag 73

EB-Ek.bist.  41  SoL,grundb 23 23 ,

"IEB-Ek.friviIIigt.bist  4:2  SoL,  bifall I

EB-Återkrav  4:2,  9:2  2 st SoL, bifall I I

Ej inleda  utredning 4 4

FR-Avtal  Vårdnad,  godkänna

FR-Faderskap  S-protokoll

I I

13i3

FR-Yttrande,  snabbyttrande  avgivet 2 2

' LVM Läkarundersökning  fi 9 '1 "I

i
ILVM Omedelbart  omhändertagande  F3 13 I

, LVM Polishandräckning  5 45 1

3

I

3ILVM Utredning 7 F3in17ds
URVALSPARAMETRAR Period: 2021-Oi-01  - 2021-01-:31 Beslutsfat!are:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  2 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202{03-29

Total

I

"I

"I

1LVU omedelbart  omhändertagande  2, 3 o 6 e)

LVU polishandräckning 1 I

LVU underställning  FR I Th
I

Ställningstagande  - ingen  vidare  åtgärd  vidtas 2

I

2

Uppdragstagare  - kostnader  i samband  med  uppdr I

Utredning  11:1 avslutas 2 2

Utredning  11:1 inledS 29

I

29

Vux  Missbruk  - planerat  avslut  av  insats

Vux  Missbruk  Boende  - bifall  (4:1 )

I

2

I

2

Vux  Missbruk  sysselsättning  - bifall  (41) 1

Vux  Missbruk  Utr  11:1 avslutas 6 6

Vux  Missbruk  Utr  11:1 inleds 7

I

7

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - avslag, I

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 8

I

8

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid HVB  - avslag I

I I

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-O"I-01-2021-01-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummet:
Sida  3 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202L03-29

Total

Vux  Våld  i nära  relation,  bifall I "l

Vux  Våld  i nära  relationer  Boende  - avslag I I

Yttrande  Pass  lämnas 2

645

2

Total 645

uRVALSPARAMETRAR Period: 202i-01-01  -202a1-Oi-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undeniivåer: Beslut:

Handläggare:

,  Å  ai
Personnumrner:

a- "i

Sida  4 / 4



2102

I 80 733,00

Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på irl "1275,00

Arbetar deltid ofrivlligt, otillräcklig irl Il  598,76 1l  598,76

Arbetar heltid, otillräcklig inkomst I
Arbetshinder,  sociala  skäl

14871,50 14  87"1,50

303  020,73

753  963,80

483199,8"1

303  020,73

753  963,80Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd

' Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö 4831  99,8"1

ArbetslÖs,  väntar  på ersättning/stö« 9 860,00 9 860,00

IFöräldraledig, otillräcklig föräldrape 3 245,00 3 245,00

fFöräldraledig, väntar på föräldrapei 7 1 30,00 7130,00

Ingen  etableringsersättning

Otillräcklig  etabIeringsersättning

Otillräcklig  pension/äIdreförsörjning

2100,00 2100,00

2"1 966,602"1 96E},60

22 607,70 22 607,70

#itetsersättning, otillr 19 768,07 19768,67

I 690,00

208  750;I  I

URVALSPARAMETRAR

Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriffsdatum:  20:21-03-29

Period: 2021-02-01  -2021-02-28 Beslutsfaftare:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  1 / 2



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriftsdatum:  202')-03-29

Total

I - -  --
Sjukskriven  med  läkarintyg,  otillräc 3 777,00 3 777,00

Utan försörjningsshinder 16143,00 16  143,00

Väntar  på etabIeringsersättning 12  400,00 12  400,00

12  540,00Väntar på pension/äIdreförsörjningi 12  540,00

Total 1990  640,B8

uRVALSPARAMETRAR Period: 202i-02-C)1  -202"1-02-28 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  2/2



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202'1-03-29

Total

BoU  Kontaktfamilj  4:1 SoL,  avslutas I I

BoU  Kontaktperson4:1  SoL,  bifall,  förlängt  bistånd I I

BoU  Placering  41  SoL  familjehem  övr  kostnader

BoU  Placering  41  SoL  HVB,  övriga  kostnader

2 2

I I

BoU  Placering  41  SoL  stödboende,  övriga  kostnad 2 2

BoU  Ungdomstjänst  5:1 SoL,  inleds 1 I

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  med  pågående  å 4 4

BoU  Utredning  11:I SoL  avslutas  med  åtgärd 2

12

2

12BoU Utredning  11:1 SoL  avslutas  utan  åtgärd

BoU  Utredning  1't"l  SoL  förlängs 4 4

BoU Utredning  11:I SoL  inleds

BoU  Utredning  11l  SoL  inleds  ej

20 20

29

3

29

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL4:1  avslutas

BoU  Öppenvård/PersonIigtstöd  jm141  SoL,  avslu 3

1

I

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm14:I  SoL,  bifall

BoU  Övrigt  bistånd  jm14:I  SoL, bifall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undernivåer:

Handläggare:

202i-02-01-2021-02-28 Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:
Sida  I / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202$03-29

2102 Total I
BoU  Övrigt  bistånd,  kostnader  ' 16 16

EB-Ek  bist  41  livsföring  i övr,  avslag 23 23

48EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr, bifall 48

EB-Ek  bist  4:a1 o 4:3  försörjning,  bifall 273

71

273 I

EB-Ek.bist.  4:'1 och  4:3  SoL,  avslag 7i

EB-Ek.bist.  4:I SoL,grundb 20 20

EB-Förskott  förmån  4:1,  9:2 SoL, bifall 2 2

2Egna  medel  SoL,  bifall 2

Ej inleda  utredning 3 3

EkAndrah.kontr/boende  4:1 SoL  bifall I I

FR-Faderskap  MF-protokoll "I I

FR-Faderskap  MF-protokoll  nedlägges 1 I

FR-Faderskap  S-protokoll 6 6

FR-Medgivande  6:"12 SoL, bifal1

LVM FR  fastställer  omedelbart  omhändertagande

"I
l  -  ,-

I

I I

I 'l

I 1
I

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-02-01  -2021-02-28 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  2/4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202L03-29

2102

LVM Upphörande  18 b F3

LVM Utredning 7 F3 inleds

LVM Utredning avslutas,  ej ansökan

LVU ansökan om vård 2 och 3 !ffi LVU

LVlI ej röja vistelseort  14 83 2 st upphör

LVU ej röja vistelseort  I 4 F3 2 st övervägande

LVU omplacering fi I1

LVU rättens beslut om vård 2 'ffi

LVU umgängesbegränsning"I4  9 upphör

LVU umgängesbegränsning14  9 övervägande

LVU vård  avslutas  2 och  21 e)

Ställningstagande  - ingen  vidare  åtgärd  vidtas

Uppdragstagare  - Medgivande  6:6  SoL, lämnas

Upprätta  dödsboanmälan  (20  kap  8 a q Ärvdabalke

Utredningll:1  avslutas

Utredning  I1l  inleds

UtredningVINRll:l  avslutas

LmVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Undemivåer:

Handläggare:

202i-02-01  - 2021-02-28

Total

Beslutsfattare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:
Sida  3 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202$03-29

21 02 Total

VuxAndrah.kontr/boende4:I  SoLförlängs 1

2

I

Vux  Missbruk  - insats  avbryts 2

Vux  Missbruk  Boende  - bifall  (4:1) 2 2

Vux  Missbruk  Ind behovspr  öppenv  4:1 SoL  kostns I

I

5

7

I

Vux  Missbruk  Plac  HVB  vårdkostnader I

Vux  Missbruk  Utr  11:1 avslutas 5

Vux  Missbruk  Utr  11:1 inleds 7

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 6

3

I

6

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid HVB  - bifall 3

Vux  Plac  famh  4:1,  förlängs "I

Vux  Våld  i nära  relation,  bifall 2

2

4

2

Vux  Våld  i nära  relation,  kostnader 2

Vux  Våld  i nära  relationer  Boende  - bifall  (4:1 ) 4

Yttrande  körkort  lämnas 1

660

I

Total 660

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-02-01  - 2021-02-28 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  4 / 4


