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§ 72 Dnr 2021-00211 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget och intern kontroll 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2022. 

Claudia Crowley Sörensson (M) avstår från att delta i beslutet  

Sammanfattning 

I nämndens verksamhetsplan redovisas nämndens grunduppdrag med framtagna 
kvalitetsfaktorer och tillhörande kvalitetsindikatorer. Vidare ges en samlad analys 
över förvaltningens nuläge, bland annat vilka framtida utmaningar förvaltningen 
står inför, trender och dess konsekvenser, behoven hos de vi är till för, 
förvaltningens styrkor med mera.  

Verksamhetsplanen inkluderar nämndens inriktning och tre utvecklingsmål även 
beslutade av kommunfullmäktige. Nämndens tre utvecklingsmål är att: 

1. Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska 
minska 

2. Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 

3. Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska 

För vidare arbete med nämndens utvecklingsmål redovisas även i nämndens 
verksamhetsplan vilka prioriterade område och strategier det ska arbetas med för 
att uppnå nämndens inriktning och utvecklingsmål. En beskrivning ges även 
gällande hur de tillskjutna medlen från Kommunfullmäktige för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer ska användas.  

I verksamhetsplanens andra del ges en beskrivning av nämndens internbudget och 
hur 2022 års rambudget på cirka 239 miljoner kronor har fördelats på 
förvaltningens tre avdelningar; Allbo Lärcenter, Avdelning Barn och Vuxen samt 
Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetsplanens sista del inkluderar nämnden för arbete och lärandes 
internkontrollplan för 2022 som efter genomgång av befintliga 
internkontrollmoments och genomförda sannolikhets- och konsekvensanalyser lett 
till sju internkontrollmoment för 2022: 

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

2. Granskning av genomförande av kartläggningar/uppföljningar av 
gymaniselever på externa skolor. Progression, rätt utbildning, närvaro. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag 
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4. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 

5. Kontroll av kvalitet och resultat av placeringar. Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget boende efter behandling. Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar följs. 

6. Granskning av att barnkonsekvensanalyser finns med i olika beslut.  

7. Kontroll av att rutiner för hot och våld samt kommunikation är aktuell och 
följs inom samtliga verksamheter. 

Protokollsanteckning 

Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att  få nedtecknat till protokollet att 
underlaget som skickades ut i ärendet inte är tillräckligt omfattande och att mer 
omfattande underlag gällande internbudget 2022 bör skickas ut i samband med 
utskick av handlingarna till nämndssammanträdet den 17 december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2022, daterad den 18 
november 2021 
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Verksamhetsplan med internbudget och intern kontroll 
2022 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna verksamhetsplan med 
internbudget och internkontrollplan 2022.  

Sammanfattning 

 I nämndens verksamhetsplan redovisas nämndens grunduppdrag med framtagna 
kvalitetsfaktorer och tillhörande kvalitetsindikatorer. Vidare ges en samlad analys 
över förvaltningens nuläge, bland annat vilka framtida utmaningar förvaltningen 
står inför, trender och dess konsekvenser, behoven hos de vi är till för, 
förvaltningens styrkor med mera.  
 
Verksamhetsplanen inkluderar nämndens inriktning och tre utvecklingsmål även 
beslutade av kommunfullmäktige. Nämndens tre utvecklingsmål är att: 

1. Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska 
minska 

2. Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 
3. Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska 

 
För vidare arbete med nämndens utvecklingsmål redovisas även i nämndens 
verksamhetsplan vilka prioriterade område och strategier det ska arbetas med för 
att uppnå nämndens inriktning och utvecklingsmål. En beskrivning ges även 
gällande hur de tillskjutna medlen från Kommunfullmäktige för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer ska användas.  
 
I verksamhetsplanens andra del ges en beskrivning av nämndens internbudget och 
hur 2022 års rambudget på cirka 239 miljoner kronor har fördelats på 
förvaltningens tre avdelningar; Allbo Lärcenter, Avdelning Barn och Vuxen samt 
Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 
 
Verksamhetsplanens sista del inkluderar nämnden för arbete och lärandes 
internkontrollplan för 2022 som efter genomgång av befintliga 
internkontrollmoments och genomförda sannolikhets- och konsekvensanalyser lett 
till sju internkontrollmoment för 2022: 

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

2. Granskning av genomförande av kartläggningar/uppföljningar av 
gymaniselever på externa skolor. Progression, rätt utbildning, närvaro. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag 
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4. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 

5. Kontroll av kvalitet och resultat av placeringar. Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget boende efter behandling. Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar följs. 

6. Granskning av att barnkonsekvensanalyser finns med i olika beslut.  

7. Kontroll av att rutiner för hot och våld samt kommunikation är aktuell och 
följs inom samtliga verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2022, daterad den 18 
november 2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
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Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

1.1 Grunduppdrag  

 

Nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde tillgodose 
den enskildes behov av rätten till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Nämnden 
för arbete och lärande ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom individ och 
familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och omsorg om vissa personer med psykisk 
funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.  

Nämnden för arbete och lärande fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet avseende 
gymnasieskola, vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning. Även 
arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder såväl som arbetsmarknadsåtgärder ingår i 
nämndens ansvarsområde. Vid beslut eller andra åtgärder som rör barn skall alltid vad som är 
bäst för barnet vara avgörande. Nämnden ska dessutom samverka med andra nämnder som 
berörs av verksamhetsområdet utifrån individens bästa. 

Nämnden för arbete och lärande ansvar för;  

1. samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och tillhörande förordningar, med 
undantag för omsorg om äldre, omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning och 
omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning relaterad till normalt åldrande,  

2. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

3.   , uppgifter enligt lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, 

4. kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utifrån nämndens 
ansvarsområde och enligt avtal med Region Kronoberg,  

5. utbildning inom gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
samt därtill hörande uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen (2010:800) och andra 
skolförordningar,  

6. för vad som i skollag (2010:800) och skolförordningar ligger på kommun, hemkommun, 
styrelsen, offentlig huvudman eller liknande inom nämndens ansvarsområde, 

7. kommunens uppgifter enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare och tillhörande förordning, 

8. kommunens uppgifter enligt lagen (2017:584) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare, 

9. uppgifter enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera, 

10. budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453)  

11. arbetsmarknadsinsatser och uppdragsutbildning. 

12. handläggning av kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), 

13. kommunens övergripande integrationsarbete,  

14. samt de uppgifter i övrigt som enligt lagar och förordningar ankommer på socialnämnd och 
som inte särskilt anförtrotts åt annan nämnd. 
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1.2 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Insatser och stöd till socialt utsatta ska 

vara av god kvalitet och utgå från 

individens behov och förutsättningar. 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 

personer, (U30400) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel 

(%), (U30452)  

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - få kontakt, andel 

(%), (U30447) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - tydlig information, 

andel (%), (U30448) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - visar förståelse, 

andel (%), (U30449) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel 

(%), (U30451) 

Brukarbedömning individ- och 

familjeomsorg totalt - förbättrad situation, 

andel (%), (U30453) 

Barn i befolkningen som ingår i familjer 

med ekonomiskt bistånd, andel (%), 

(U31803) 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, 

(U33001) 

Kompetensutveckling efter individens 

behov och förutsättning med 

utbildning som leder till 

självförsörjning  

Ej återaktualiserade vuxna personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%), (U31462) 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 

som A. Börjat arbeta, andel (%), (U40406) 

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, 

andel (%) av befolkningen, (N03920) 

Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801) 

Elever i vuxenutbildning i kombination med 

SFI, egen undersökning.  
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Gymnasieelever klarar målen och 

fullföljer sin utbildning inom 

undervisningstiden för det aktuella 

programmet 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

hemkommun, andel (%), (N17445) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%), 

(N17447) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

högskoleförberedande program, 

hemkommun, andel (%), (N17446) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%), (N17461) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%), 

(N17463) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

högskoleförberedande program, 

hemkommun, andel (%), (N17462) 

 

Finnas tillgängliga och uppmärksamma 

ett tidigt behov av insatser och stöd 

för personer som lever med våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Följa beslutande mål enligt 

handlingsplanen för våld i nära relationer.   
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2 Nulägesanalys 

2.1 Nuläge  

Förvaltningen för arbete och lärande har senaste åren genomgått omorganisationer som haft olika 
effekter på verksamheterna. Förvaltningen har nu en stabil organisation med en bred kombination 
av verksamheter som samverkar och arbetar gemensamt för att skapa möjligheter för de personer 
som är i behov av insatser i olika former. Genom att arbetsmarknadsenheten finns inom avdelning 
Allbo Lärcenter och genom nära samarbete med avdelningen ekonomiskt bistånd har det medfört 
ökade möjligheter att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande med fokus på 
kompetensutveckling efter individernas behov och förutsättningar. Samtidigt läggs särskilt fokus på 
arbete för att vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjlig. Genom att 
myndighetsutövningen för både barn och vuxna samt att utförarverksamheten/verkställighet ligger 
inom samma avdelning, Avdelning Barn och Vuxen, har även det skapat ökade möjligheter och 
forum för utökad arbete och samarbete kring tidig upptäckt och arbete med förebyggande och 
tidiga insatser för målgruppen.  
 
 

2.2 Trender som påverkar  

 Integration och inkludering 

o Utvecklingen på arbetsmarknaden och möjligheterna till kompetensutveckling 

efter individens behov och förutsättningar.  

o Det sociala utanförskapet beroende på psykisk hälsa, boende, utbildning och 

delaktighet. 

 

 Digitalisering 

o Digitala utvecklingen i samhället innebär utmaningar men också 

utvecklingsmöjligheter.  Det finns redan ett behov för utveckling av digitala 

verktyg/plattformar för olika målgrupper gällande information, kontakt, beslut, 

undervisning, stöd och behandling med mera.  

o Utökad tillgänglighet och möjlighet till kontakt (kontaktcenter).  

 

 Ökat behov av stöd 

o Behov av stöd och vägledning för elever (unga och vuxna).  

o Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  

o Tidiga och förebyggande insatser till olika målgrupper, former och omfattning.  

o Stöd till personer med samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa 

och neuropsykiatrisk).  
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2.3 Utmaningar 

En framstående utmaning för nämnden är 
att öka andelen gymnasielever som klarar 
gymnasiestudierna och erhåller en 
gymnasieexamen inom tre år.  I jämförelse 
med sju andra jämförbara kommuner ligger 
Alvesta Kommun bland de tre kommuner 
som har de högsta kostnaderna för 
gymnasieskola, hemkommun, kr/elev. 
Utmaningen är att öka andelen elever med 
examen inom angiven tid och samtidigt 
fokusera på att kostnaderna för köp av 
utbildning ska minska. Förutsättningar behöver skapas för ett lärande genom hela livet. Fokus 
kommer bland annat vara att utöka utbudet och säkerställa en bredare valmöjlighet för elever på 
lokal nivå. Följande arbete möjliggör ett aktivt uppföljningsarbete med eleverna och förhoppningen 
är att utöka andelen elever som kommer att erhålla en gymnasieexamen inom tre år. Särskilt fokus 
kommer att läggas på det förebyggande arbetet och tidiga insatser i form av stöd och vägledning 
under studietiden. Det fortsatta arbetet kommer att innebära att förvaltningen i större utsträckning 
kommer kunna påverka de kostnader som idag finns för köp av utbildning. 
 
En utmaning för förvaltningen är det fortsatta arbetet med att vägen till självförsörjning ska vara 
så kort som möjlig. Ett fokusområde framöver är att fortsatt utveckla arbetet med tidiga och 
förebyggande insatser för olika målgrupper som är olika långt från att komma ut i 
arbetsmarknaden. En utmaning är att kunna möta behoven på arbetsmarknaden och samtidigt 
utveckla utbildningar och arbeta med insatser utifrån individernas egna behov och möjligheter att 
lyckas.  
 
Utmaningar finns även i arbetet med tidiga och förebyggande insatser i andra former och för andra 
målgrupper.  En utmaning är att tidigt upptäcka behov av hjälp och stöd för familjer, barn, unga 
och vuxna. Personer med missbruksproblematik och behov av insatser inom socialpsykiatri, i det 
arbetet är en särskild utmaning att möta behoven för personer med samsjuklighet, personer med 
kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik. Att utveckla stöd- och 
behandlingsinsatser på hemmaplan i samverkan med andra huvudmän är ett fortsatt pågående 
arbete och en utmaning för förvaltningen.  
 

Behovet av insatser för personer som lever med våld 
i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck har ökat de senaste åren. Det har skett en 
fördubbling av antalet aktuella ärenden sedan 2018. 
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck är ett fortsatt mycket aktuellt ämne i 
samhället. Utmaningen är att fortsättningsvis skapa 
en trygg miljö och uppmärksamma ett tidigt behov 
av insatser och stöd för personer som lever med våld 

i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
 

50

60

70

Gymnasielever med examen inom 3 år, 
hemkommun, andel (%)

2017 2018 2019 2020
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

 

 
 

3.1 Inriktning 

Vi ska arbeta för att våra invånare ska få möjlighet till kompetensutveckling efter behov och 
förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och lärande och utbildning som leder till 
självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Ett fokusområde är att 
socialt utsatta unga ska genom stöd till dem och deras familjer ges bättre förutsättningar att 
utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Det ska arbetas förebyggande och att tidigt upptäcka 
samt samordna insatser för barn och familjer, personer med missbruksproblematik, våld i nära 
relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Vi ska utveckla och arbeta med digitalisering och 
för invånarnas möjlighet till utökad delaktighet. I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi 
arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i 
personal med hög kompetens.  
 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

Utvecklingsmål  
 
 

Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska. 
 
 

Motivering 
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om försörjningsstöd 
med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de effekterna som Covid-19, som har 
inneburit minskat arbetsutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens reformering och lokala 
resurser har påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 
Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att 
tiden för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd 
påverkas av strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är 
arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen 
som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska. 
 

Målindikatorer 
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/ saknar etableringsersättning, (Socialstyrelsen). 

o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen).  
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Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka. 
 

 
Motivering  
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste åren haft en 
nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, 
vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre och alltmer 
svårare att nå. För förvaltningen innebär det ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla 
en budget i balans. För att trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen 
elever som klarar gymnasiet ska öka.  
 

Målindikatorer 
o Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17445) 

o Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461) 

 

 

 

 

Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 
 

 
Motivering  
Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med 
kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett 
proaktivt arbete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och 
externa aktörer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras 
möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa 
sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.  
 

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn  

o Antal placeringsdygn, vuxna 
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4 Prioriterade områden och strategier 

Nedan beskrivs de områden och strategier som kommer att prioriteras för att uppnå nämnden 
för arbete och lärandes inriktning och utvecklingsmål. Nämndens prioriterade områden bidrar till 
de fyra kommunövergripande inriktningarna samt för att kommunen ska vara en hållbar och 
attraktiv arbetsgivare.  

4.1 Skapa en trygg miljö för personer som lever med våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck  

Nämnden för arbete och lärande har av Kommunfullmäktige till budgetramen 2022 fått riktade 
medel med 0,5 miljoner kronor och ytterligare 0,5 miljoner kronor från 2023 för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer. Insatser kan handla om utbildningsinsatser av 
personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och 
säkra akutboenden. Arbetet med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck finns även med i nämndens inriktning och inkluderas likaså i en av nämndens kritiska 
kvalitetsfaktorer.  
 
Inom förvaltningen för arbete och lärande pågår det redan ett aktivt arbete med att uppmärksamma 
ett tidigt behov av insatser och stöd för personer som lever med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vid förvaltningen finns det ett upparbetat arbetssätt och en 
bredare kunskap om detta samhällsproblem. I samband med de riktade ekonomiska medlen kan 
förvalnigen utöka arbetet genom personella resurser med fokus på kunskapsspridning inom den 
egna förvaltningen men också inom alla delar kommunkoncernen genom olika utbildningsinsatser.  
 
 

4.2 Möjliggöra ett livslångt lärande med fokus på kompetensutveckling 
efter individens behov och förutsättning 

För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Strävan efter att 
invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar ska stärkas. Samarbete mellan 
kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder och arbetssätt 
ska utvecklas. För invånarnas möjligheter till kompetensutveckling är det av vikt för nämnden att 
prioritera att skapa förutsättningar för ett lärande för alla genom hela livet. Det kan handla om att skapa 
ett brett och varierat utbud av gymnasiala, eftergymnasiala och kombinationsutbildningar men också om 
att erbjuda stöd och vägledning under studietiden så att fler unga och vuxna slutför sin utbildning. 
Förvaltningen arbetar för att utbildning ska ses som en väg till självförsörjning, vägen till självförsörjning 
ska vara så kort som möjlig. Individernas kompetensutveckling ska främjas genom att möjliggöra och 
erbjuda likvärdig utbildning utifrån individernas behov och samtidigt arbeta för att vidmakthålla 
utbildningen på hemmaplan. 
 
Ett fokusområde är även att arbeta proaktivt med unga i gymnasieskolan och säkerställa att fler klarar 
gymansiet inom angiven tid. Eleverna ska få möjlighet till insatser i god tid och i den omfattning som krävs 
för deras behov. Samverkan mellan socialtjänst, kommunalt aktivitetsansvar och ungdomskontor är av 
särskild vikt för att elever ska få stöd och vägledning.  
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4.3 Fokus på tidiga och förebyggande insatser i olika former utifrån 
målgrupp och behov för barn, unga och vuxna 

SKR och staten har under 2020 gjort överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet 
för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik 
hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens verksamhet. Inom 
förvaltningen för arbete och lärande är ett fokusområde i arbetet med god och nära vård att arbeta 
för att stärka teambaserat arbetssätt med individen i fokus. Arbeta för att upptäcka ett tidigt behov 
hos barn och vuxna i syfte att minimera högintensiva insatser i framtiden samt främja språkutveckling 
hos både unga och vuxna. En annan viktig del inom förvaltningen i arbetet med god och nära vård är 
den fortsatta utvecklingen av familjeorienterat boendestöd (FOBS), fokus är att minimera antalet 
vårdkontakter för hela familjen. 
 
Ett prioriterat område kring förebyggande och tidiga insatser är att fortsatt utveckla ett processtyrt 
arbete kring elever med problematisk skolfrånvaro både för elever i grundskolan och för de i 
gymnasiet. Närvaroteamet ska fortsatt arbeta för att upptäcka ett behov och se till att insatser ges i 
förebyggande syfte. Förvaltningen för arbete och lärande är en viktig aktör i det fortsatta arbetet 
med Barnens bästa gäller! och Kronobarnsmodellen, som är ett prioriterat område. Att utveckla 
arbetsformer och samarbete inom förvaltningen men även med andra aktörer för barnets bästa är 
särskilt viktigt i arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga.  
  
Ett fortsatt arbete med att utveckla möjlighet till ökad tillgänglighet och att tidigt upptäcka behov av 
hjälp för personer med samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa och 
neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik) är viktigt. Genom samlad organisering av både 
myndighetsutövning och utförarverksamhet/verkställighet kring personer med kombinerad psykisk 
ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik bidrar det till att underlätta samverkan och 
att ett aktivt arbete ska föreligga för utveckling av insatser på hemmaplan.  
 
 

4.4 Attraktiv arbetsgivare genom kvalitativ verksamhet och god 
arbetsmiljö 

En viktig förutsättning för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare är att kunna leverera en 
kvalitativ verksamhet med god arbetsmiljö. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och det är av 
särskild vikt att bibehålla god stabilitet och kontinuitet gällande personal med hög kompetens men 
också fortsättningsvis attrahera personal.  
 
För att möta de olika behoven av kompetensutveckling ska en kompetensutvecklingsplan för 
förvaltningen tas fram som ska beskriva utvecklings- och karriärmöjligheter inom förvaltningen. Det 
ska även arbetas med att utveckla rutiner, riktlinjer och andra typer av stöd i arbetet och på så sätt 
skapa en tydlighet, struktur och trygghet för personalen. Fokus ska även läggas på att arbeta för att 
hitta rätt form för bland annat hemarbete utifrån förvaltningens behov, förutsättningar och 
möjligheter till distansarbete som är en tydlig och långsiktig effekt av Covid- 19.  
 
Förvaltningen för arbete och lärande har genomgått ett antal omorganisationer, viktigt att lyfta är 
de fördelar med en bred förvaltning som denna. Genom att ha socialtjänst, gymnasieutbildningen, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenhet, öppenvård med mera inom samma förvaltning innebär 
att förvaltningen erhåller olika former av kompetens. Detta bidrar till att även möjligheter till 
kompetensutveckling inom andra områden utökas. En viktig förutsättning är tillskapande av 
möjligheter genom samverkan men öven ökad kännedom om förvaltningens olika verksamheter. 



 
Nämnden för arbete och lärande   Verksamhetsplan med internbudget 2022 
            

11 
 

Genom ökad kännedom och förståelse om förvaltningen i sin helhet ökar möjligheterna till en mer 
kvalitativ verksamhet för de som är i behov av hjälp och stöd hos oss.  
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5 Budgetförutsättningar 2022  

 
I budgetarbetet så har förvaltningen för arbete och lärande haft genomgångar med respektive 
enhetschef och avdelningschef för att skapa en bild av de förutsättningar som finns. Antaganden 
om tex genomsnittlig utbetalning av försörjningsstöd har använts, även antaganden vad gäller de 
placeringar som finns inom avdelning barn och vuxen där utgångsläget analyserats för att kunna få 
en lagom stor nivå på budget för placeringar. Budgetposten ekonomiskt bistånd och externa 
placeringar sätts i förhållande till insatser på hemmaplan. Även en genomgång av intäkter har gjorts 
där försiktighet har använts. När det gäller de verksamheter som har resursfördelningssystem inom 
avdelning Allbo lärcenter så har budgettilldelningen varit elevtalsbaserad utifrån den modell som 
finns. Medel har budgeterats för volymökning och lönepåslag, då detta inte tillkommer efter 
lönerevision. 
 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för Nämnden för arbete och lärande. Större 
förändringar av budget mellan verksamhetsår 2021 och 2022 redovisas för respektive område i 
tabell 3. 
 

 
 
Kolumnerna i tabell 1 är inte jämförbara då det i dagsläget inte är klart med fördelning av Allbo 
lärcenters statsbidragsfinansierade utbildningar. Det gör att beloppen för 2022 kommer att ändras, 
men nettot på summaraden kommer att vara detsamma. 
 
Tabell 2. Driftbudget per 
verksamhet    
Mnkr Prognos 

2021* 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Nämnden för arbete och 
lärande 

1,4 1,4 1,5 

Gemensam och övergripande 
verksamhet 

120,7 110,6 122,3 

Avdelning barn & vuxen 62,1 60,1 61,7 

Avdelning ekonomiskt bistånd 30,6 27,4 28,1 

Avdelning Allbo lärcenter 28,4 24,7 25,0 

        

Summa 243,2 224,2 238,6 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021 preliminär fördelning för 
budget 2022 

Tabell 1. Driftbudget

Mnkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Intäkter -55,1 -52,2 -35,0

Personalkostnader 127,9 127,6 115,6

Övriga kostnader 170,3 148,8 158,0

Summa 243,2 224,2 238,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

preliminär fördelning för budget 2022
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Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2021 års 
budget) 

Mnkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 2022 

    

        

Volymökning och förstärkning gymnasieskolan 12,2 
    

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 0,5 
    

Uppräkning löneökning och struktur 2,8     
        
        
        

Summa 15,5     

 

5.2 Investeringsbudget 

 
Under 2022 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 0,6 mnkr för Nämnden för arbete och 
lärande. 
 

 
 
 

Tabell 4. Investeringsbudget

Mnkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Utgifter 0,3 0,6 0,6

Summa 0,3 0,6 0,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021



 
   
 

    

6 Internkontrollplan 2022 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 6)   Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Säker reception 
(sekretess, 
säkerhet) 

 

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

Förvaltningschef Kontroll av att 
receptionen upplevs 
som en säker 
arbetsmiljö samt att 
ombyggnation påbörjas.  

Förvaltnings-
chef 
 
Avdelnings 
chef 

 

Regelbunden 
kontakt med 
AllboHus. 

 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 4 
Stor  
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
 
4*4=16 poäng 

Uppföljning/kart-
läggning av 
gymnasielever 
 

 

Beslut finns gällande 
struktur och uppföljning av 
elever på externa 
gymnasielever. Granskning 
av genomförande 
kartläggningar/uppföljningar 
av gymaniselever på externa 
skolor. Progression, rätt 
utbildning, närvaro. 

Förvaltningschef Kontroll av att 
dokumentation 
uppföljning/kartläggning 
med mera finns 

KAA 
Administratör 
(GY) 

Kontroll 
genomförs 
varje månad 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Rutin för 
statsbidrag  

 

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

Förvaltningschef Kontroll av att det finns 
en säker rutin.   

Avdelnings 
chef – Allbo 
Lärcenter  

Granskning 
görs vid två 
tillfällen 
Februari 
Augusti  

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Samverkansavtal 
med externa 
aktörer 

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

Förvaltningschef Kontroll av att 
avtal/rutiner (ÖJ) finns 
och att de följs 

Kvalitets 
samordnare 

Kontroll 
genomförs 
under våren 
2021 
Januari – mars 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig  
Konsekvens: 3 
Kännbar  
3*3=9 poäng 
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Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 6)   Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kvalitet och 
resultat på 
placeringar 

 

Kontroll av kvalitet och 
resultat av placeringar. 
Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget 
boende efter behandling. 
Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar 
följs. 

Förvaltningschef Kontroll av att rutin för 
uppföljning av 
placeringar följs. 

Resp. chef Kontroll 
genomförs  
maj och 
oktober 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Barnkonsekvens-
analyser 

Nämnden har beslutat om 
genomförande av 
barnkonsekvensanalyser. 
Granskning bör därför 
genomföras att 
Barnkonsekvensanalyser 
finns med i olika beslut.  

Förvaltningschef Kontroll att 
barnkonsekvensanalyser 
finns med i beslut 

Avdelnings-chef 
Enhetschef  

Granskning 
genomförs  
oktober 

Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Rutiner för hot 
och våld samt 
kommunikation  

 

Kontroll av att rutiner för 
hot och våld samt 
kommunikation är aktuell 
och följs inom samtliga 
verksamheter.  

Förvaltningschef Kontroll av att rutiner 
för hot och våld är 
aktuella och följs 

Avdelnings-chef  Vår/höst  Rapporteras 
till nämnden i 
december 
2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
3*4=16 poäng 

 
 
1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 
3   Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras 
4   Den som utför kontrollmomentet 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka 
     hur bedömningen gjordes.  
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Verksamhetsplan med internbudget och 
internkontrollplan 2022
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Nulägesanalays 
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Nämndens tre utvecklingsmål
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Riktade medel från kommunfullmäktige

Fokus på att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer. 

2021-12-07SID 5 |



Nämndens prioriterade områden för 
att uppnå målen

2021-12-07SID 6 |

Skapa en trygg miljö för personer som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck

Möjliggöra ett livslångt lärande med fokus på kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning

Fokus på tidiga och förebyggande insatser i olika former utifrån målgrupp och behov för barn, unga och vuxna

Attraktiv arbetsgivare genom kvalitativ verksamhet och god arbetsmiljö



Internkontrollplan 2022
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1. Säker reception, (sekretess och säkerhet): stor sannolikhet/allvarlig konsekvens, 4*4 = 16 p

2. Uppföljning/kartläggning av gymnasielever: möjlig sannolikhet/kännbar konsekvens, 3*3 = 9 p

3. Rutin för statsbidrag: möjlig sannolikhet/kännbar konsekvens, 3*3 = 9p

4. Samverkansavtal med externa aktörer: möjlig sannolikhet/kännbar konsekvens, 3*3 = 9 p

5. Kvalitet och resultat i placeringar: möjlig sannolikhet/kännbar konsekvens, 3*3 = 9 p

6. Barnkonsekvensanalyser: möjlig sannolikhet/kännbar konsekvens, 3*3 = 9 p

7. Rutiner för hot och våld samt kommunikation: möjlig sannolikhet/allvarlig konsekvens, 3*4 = 16 p



Budget 2022 –
Nämnden för arbete 
och lärande
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Ram utifrån KF-beslut

238 570 tkr till NAL inkl förändrad LSS-organisation
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Arbetsmetod – budgetarbete 2022

Flera genomgångar med respektive chef och avdelningschef

Genomlysning av fasta kostnader, rimlighetsbedömning för tex placeringsbudget 

och budget för ekonomiskt bistånd

Försiktighetsprincipen har använts vad gäller budgetering av intäkter

Elevtalsbaserat resursfördelningssystem för Allbo lärcenters delar

Medel för elevtalsförändring och lönepåslag har budgeterats centralt.
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Gemensam och övergripande 
verksamhet

Lönepott på ca 2,9 mnkr finns budgeterat för utfördelning efter lönerevision

Lokalkostnader, städkostnader, kapitalkostnader, olika avgifter mm är  prisuppräknat

Köp av utbildning totalt 87,5 mnkr 2022 mot 76,5 mnkr 2021, volymförändring 1 

mnkr

IT-kostnader – genomgång samtliga verksamhetssystem och avstämning med 

centrala it-avdelningen för bedömning av prisbild för datorer/program

Total budget 2022 på ca 122,3 mnkr mot budget 2021 på ca 110,6 mnkr

2021-12-07SID 11 |



Avdelning barn & vuxen

Genomgång av intäkter från migrationsverket. Endast säkra intäkter med.

Placeringsbudget (HVB+fam.hem) enhet barn från 11 mnkr 2021 till 10,5 mnkr 

2022, sänkning 0,5 mnkr

Placeringsbudget enhet vuxen från 7,6 mnkr till 7,7 mnkr, varav placering 

socialpsykiatrin 4,7 mnkr (4,0 mnkr 2021), placering HVB 3,0 mnkr (3,6 mnkr 2021)

Socialpsykiatrienheten ligger i princip oförändrat

Total budget 2022 ca 61,7 mnkr mot 60,1 mnkr 2021
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Avdelning ekonomiskt bistånd
Budget för försörjningsstöd ligger kvar på 21 mnkr ca 1750 tkr i månatlig 

utbetalning

Genomgång av intäkter från migrationsverket för nyanlända

Total budget 2022 ca 28,1 mnkr mot 27,4 mnkr 2021

2021-12-07SID 13 |



Avdelning Allbo lärcenter med AME

Elevtalsbaserad budgetfördelningsmodell för skoldelarna:

Berörd chef lämnar in beräknade antalsuppgifter vad gäller studerande. Detta 

används som grund för en pott till skolverksamheten. Därefter förväntas chefen 

göra de förändringar som krävs för att potten ska räcka till för att bedriva 

verksamheten

Total budget för 2022 ca 25 mnkr mot budget för 2021 ca 24,7 mnkr
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Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mnkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Nämnden för arbete och lärande 1,4 1,4 1,5

Gemensam och övergripande 

verksamhet
120,7 110,6 122,3

Avdelning barn & vuxen 62,1 60,1 61,7

Avdelning ekonomiskt bistånd 30,6 27,4 28,1

Avdelning Allbo lärcenter 28,4 24,7 25,0

Summa 243,2 224,2 238,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021

preliminär fördelning för budget 2022



Investeringsbudget
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Tabell 4. Investeringsbudget

Mnkr Prognos 

2021*

Budget 

2021

Budget 

2022

Utgifter 0,3 0,6 0,6

Summa 0,3 0,6 0,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2021
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 80 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 
godkänna de förslag på ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning som framgår av underlaget.   

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

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. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes delegationsordning har avdelningschef 
delegation på beslut om placering i familjehem, hem för vård och boende (HVB) 
samt boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen för 
verksamhetsområdena barn och familj, omsorg om vuxna missbrukare och omsorg 
om personer med psykiskt funktionshinder upp till tre månaders placering under en 
tolvmånadersperiod. Individutskottet har delegation på beslut överstigande tre 
månader inom en tolvmånadersperiod. I bilagt underlag föreslås att individutskottet 
ska vara delegat vid samtliga beslut, oavsett placeringens längd, i ovan nämnda 
placeringsformer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2021. 

Förslag på ändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, 
daterad den 23 november 2021. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 
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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 

2021-11-23 
Referens 

NAL 2021-00026 002  

 

 

 

 
  

Revidering av nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna de förslag på ändringar i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning som framgår av underlaget.   

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

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. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes delegationsordning har avdelningschef 
delegation på beslut om placering i familjehem, hem för vård och boende (HVB) 
samt boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen för 
verksamhetsområdena barn och familj, omsorg om vuxna missbrukare och omsorg 
om personer med psykiskt funktionshinder upp till tre månaders placering under en 
tolvmånadersperiod. Individutskottet har delegation på beslut överstigande tre 
månader inom en tolvmånadersperiod. I bilagt underlag föreslås att individutskottet 
ska vara delegat vid samtliga beslut, oavsett placeringens längd, i ovan nämnda 
placeringsformer.  

Beslutsunderlag 

Förslag på ändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, 
daterad den 23 november 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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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 
biståndskalloavsett 
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 

4 kap 1 § SoL 

 

4 kap 1 § SoL, 
4 kap 4 § SoL 

Soc.sekr/handl. 

 
 

Soc.sekr/handl. 

En individuell 
bedömning ska alltid 
göras i 
biståndsärenden 

  
Med vägrande av eller 
nedsättning av 
försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL, 
4 kap 5 § SoL 

 

 
Soc.sekr/handl. 

 

1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer 

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

  

 Högst 20% av basbeloppet 
Mellan 20 % och 50% av 
basbeloppet 
Mellan 50% och 75% av 
basbeloppet 
Överstigande 75% av 
basbeloppet 

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

1.5 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egnamedel på 
framställanavklient 

 

Verkställningavutbetalningar 
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 
ekonomisktbiståndenligt 4 kap. 
2 § SoL 

9 kap 2 § 2 st. 
SoL 

Soc.sekr/handl. Återkrav får endastske 
om biståndetgetts 
under villkor om 
återbetalning 
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Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 

ersättare 

 

Anmärkning 

1.10 Beslut om att avskriva 
återkrav av utgivet ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

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

 

2.   Barn och familj 

2.1 Beslut att inleda utredning med 
eller utan samtycke 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.2 Beslut att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 1 § SoL 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 

 

NY!  
2.10 

Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende, HVB. 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 
 

Ordf  
Vice ordf 

 

 

 

 

När IU inte kan avvaktas 

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  
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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  

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 
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Delegat/ 
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2.25 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till tre 
månader. 

 

Bistånd i from av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 
 

 
Avd.chef 

 

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 

 
 

14 § 1st LVU 

 
 
 

 
14 § 2st LVU 

 
 

Soc.sekr 

 
 
 

 
Nämnden 
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 inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

6 kap 39 § KL Ordf Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens beslut 
inte kan avvaktas – se 
punkt 15.1 

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

14 § 2st punkt 
2LVU 

 

6 kap 39 § KL 

Nämnden 

 

Ordf 

 
 

Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens beslut 
inte kan avvaktas – se 
punkt 15.1 

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

14 § 3st LVU IU  

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra 

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Överväganden om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra 

26 § 2st LVU IU  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU 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 

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

   

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 

 

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 

2 kap 8a § FB 
1 kap 9 § FB 

Soc.sekr  
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 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 

   

4.9 Godkännande av faderskaps- 
/föräldrabekräftelse 

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

1 kap 4 § FB  
 

Admin 

 
 

 
Soc.sekr 

 

4.10 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Soc.sekr  

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

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

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

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

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

2 kap 1 § FB 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  



Datum 

2021-09-29 
Referens Sida 

Alvesta kommun NAL 2020 00060 002 15(29) 
NAL 2021 00026 002 

 

 
 
 

 
 

Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 

ersättare 

 

Anmärkning 

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 

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. 

NY! 
5.9  

Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende, HVB. 

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

IU 
 
 
 
Ordf. 
Vice ordf. 

 
 
 
 
När IU inte kan 
avvaktas 
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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 

 

 

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  
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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 form av boende med 
särskild service eller HVB 

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

Avd.chef  

NY! 
7.8 

Bistånd i form av boende med 
särskild service eller HVB 

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

IU 
 
 

Ordf. 
Vice ordf 

 

 

 

När beslut av IU inte kan 
avvaktas  

7.9 Bistånd i form av 
familjehemsvård 

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 

IU 
 
Ordf. 
Vice ordf. 

 

 

När beslut av IU inte kan 
avvaktas 

7.10 Bistånd i form av korttidsplats 4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.11 Bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  

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

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

7.13 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  

7.14 Bistånd i form av meningsfull 
sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

 

7.15 Bistånd i form av 
matdistribution 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr Tillagat mat och 
distribution 
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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 Avd.chef  

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

9 § 10 p. LSS Soc.sekr  

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

11 § LSS Avd.chef  

8.12 Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd 

12 § LSS Avd.chef  

8.13 Beslut om förhandsbesked, 
bostad med särskild service 

16 § LSS 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. 
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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 

 

- Mellan 20% och 
50%av basbeloppet 
per beslut 

 

- Mer än 50% av 
basbeloppet per 
beslut och år 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
 

Soc.sekr 

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  
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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 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

 

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

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

11.2 Yttrande till åklagarmyndighet 46 § LVM Soc.sekr  

11.3 Beslut att överklaga 
förvaltningsrättens eller 
kammarrättens beslut 

 Den som har 
fattat 
grundbeslutet 
om överklagan 

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

11.4 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  
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Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 

ersättare 

 

Anmärkning 

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  

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. 
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Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 

ersättare 

 

Anmärkning 

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. 

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 

 

 

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/remissfrån 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  

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 ändra beslut som 
nämnden har meddelat som 
första instans 

37-38 §§ FL Närmast 
överordnad 
delegat till 
ursprungsdelega 
ten 

 

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

36 § FL Nämndsekretera 
re 
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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 

 

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 
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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 val eller 
yrkesintroduktion inom 
gymnasieskolan 

SL 17 kap 14§ Avd.chef  

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

SL 15 kap 17§ Rektor  

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

SFS 1991:110 
SFS 
1991:1120 

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

 

17.5 Förlängning av 
preparandutbildning till två år 

SL 17 kap 5§ Avd.chef  

17.6 Minskning av omfattning av 
studier på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6§ Rektor  

17.7 Beslut om att andra elever med 
särskilda skäl, än nyanlända 
ungdomar får gå 
språkintroduktion 

 Rektor  

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

GF 6 kap 5 § Rektor  

17.9 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  

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

 Förvaltningschef Se beslut om förlängd 
undervisning 9 kap 7 § 
GyF (beslut av 
huvudmannen) 

17.11 Beslut om ersättning för 
kostnader (läromedel, måltider 
och resor till och från skolan) 
för elev som studerar vid 
folkhögskola 

 Avdelningschef  

17.12 Överenskommelse om 
ersättning till annan kommun 

 Avdelningschef  
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 för elev som studerar 
yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
(överenskommelse om 
interkommunal ersättning) 

   

17.13 Överenskommelse bidrag till 
fristående huvudman som 
mottagit elev till 
yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
(överenskommelse om 
bidragsbelopp) 

SL 17 kap 19 § Föraktningschef Den fristående 
huvudmannen är 
endast skyldig att ta 
emot eleven om 
överenskommelse om 
bidragsbelopp med 
hemkommunen 

17.14 Beslut om grundbelopp till 
huvudman för elev vid 
programinriktat val vid 
fristående gymnasieskola 

SL 17 kap 35 § Förvaltningschef  

 Beslut om ersättning till 
offentlig huvudman 
överstigande det belopp som 
kommunen själv har för sådan 
utbildning till, programinriktat 
val 

AL 17 kap 23 § Avdelningschef  

 

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§ 

Rektor  

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 

Ej lagstadgat Avd.chef  
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 kommun gällande sökande till 
svenska för invandrare 

   

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

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

SYO VUX  

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

20kap 25§ Avd.chef  

18.13 Beslut i samverkan för 
regionalt yrkesvux 

 FC  

18.14 Ansökan av statsbidrag till 
gymnasial yrkesutbildning 

 Avd.chef  

18.15 Beslut om mottagande av 
sökande till särskild utbildning 
för vuxna, samt 

 

yttrande till 
utbildningsanordnare i annan 
kommun 

SL 21 kap 7 § Rektor 

 
 

 
Avd.chef 

 

 

19. Övriga beslut avseende skolverksamhet inom nämndens 
verksamhetsområde 

 Övergripande ärenden    

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

SL 6 kap 6-8 
§§ 
SL 6 kap10§ 

Rektor  

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

SL 4 kap 7§ Rektor  

19.3 Beslut om ersättning för 
förstörda/stulna kläder eller 
förstörda glasögon avseende 
elever och personal (för 
personal man är ansvarig chef 
för) 

 Avd.chef  

 Ekonomi    

19.4 Tilläggsbelopp för elever i 
gymnasieskolan som har ett 

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

Avd.chef  
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 omfattande behov av särskilt 
stöd 

   

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

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

Avd.chef  

 Personalärenden, särskilt för 
skolverksamhet 

   

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

SL 2 kap 12 § FC  

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

SL 2 kap 18§ Rektor  

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

SL 2 kap 19§ Avd.chef  

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

SL 2 kap 34§ Rektor  

 

20. Delegation i personalärenden 
20.1 Tillsvidareanställa personal  Avd.chef  

20.2 Visstidsanställa personal  Närmast 
ansvarig chef 

 

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

a) Enskild 
angelägenhet utan 
löneförmåner 

b) Enskild 
angelägenhet med 
bibehållna 
löneförmåner enligt 
(AB) 

c) Enligt 
studieledighetslage 
n 

d) Utbildning med 
bibehållen lön 

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

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.6 Beslut om utbildning i 

tjänsten (för personal man 
är ansvarig chef för) 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.7 Utbetalning av förskott på 
lön 

 FC Endast inarbetat lön 

20.8 Beslut om tjänstledighet 
enligt lag och avtal om 
facklig förtroendeman 

 Personalchef  

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

 FC Pga. Förändras 
organisation mm. 

20.10 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  

 

21. Personuppgiftsbehandling 
21.1 Beslut att utse 

dataskyddsombud för 
nämnden 

 Nämndens 
ordförande 
Nämndens vice 
ordförande 

 

21.2 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 
inklusive instruktioner 

 Förvaltningschef  

21.3 Beslut att anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet 

 Dataskyddsomb 
ud 

 

21.4 Beslut i fråga om utlämnande 
av registerutdrag till enskild 

Art 15 Förvaltningschef  
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21.5 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. 

21.6 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. 

21.7 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
rättelse 

Art 16 GDPR Förvaltningschef  

21.8 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
radering 

Art 17 GDPR Förvaltningschef  

21.9 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
begränsning av behandling 

Art 18 GDPR Förvaltningschef  

21.10 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades invändning mot 
en behandling 

Art 21 GDPR Förvaltningschef  

 



 

 
      

 

 

Uppdaterad 
NAL § 74, 29 september 2021 
NAL § 24, 21 april 2021 
Ordf.bes, 1 mars 2021 
NAL § 82, 11 november 2020 
NAL § 72, 21 september 2020 
NAL § 42, 6 maj 2019 
NAL § 24, 21 april 2020 
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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 
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

1.10 Beslut om att avskriva 
återkrav av utgivet ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

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

 
2. Barn och familj 

2.1 Beslut att inleda utredning med 
eller utan samtycke 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.2 Beslut att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 1 § SoL 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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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 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

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 

 

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 

 
 
 
14 § 1st LVU 
 
 
 
 
 
14 § 2st LVU 
 

 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
 
 
Nämnden 
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inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

6 kap 39 § KL Ordf 
 

Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens beslut 
inte kan avvaktas – se 
punkt 15.1 
 

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

14 § 2st punkt 
2LVU 
 
6 kap 39 § KL 

Nämnden 
 
 
Ordf 

 
 
 
Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens beslut 
inte kan avvaktas – se 
punkt 15.1 
 
 

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

14 § 3st LVU IU  

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra  

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Överväganden om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra  

26 § 2st LVU IU  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU 
 
 

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 

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

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 
 

 

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 

2 kap 8a § FB 
1 kap 9 § FB 

Soc.sekr  
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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 

4.9 Godkännande av faderskaps- 
/föräldrabekräftelse 

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

1 kap 4 § FB  
 
 
Admin 
 
 
 
 
Soc.sekr 

 

4.10 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Soc.sekr  

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

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

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

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

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

2 kap 1 § FB 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  
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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  

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 
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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 

 

 

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 
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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 form av boende med 
särskild service eller HVB 

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

Avd.chef  

7.9 Bistånd i form av 
familjehemsvård 

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

Avd.chef  

7.10 Bistånd i form av korttidsplats 4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.11 Bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  

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

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

7.13 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  

7.14 Bistånd i form av meningsfull 
sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
Enh chef 

 

7.15 Bistånd i form av 
matdistribution 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr Tillagat mat och 
distribution  

 

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 
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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 Avd.chef  

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

9 § 10 p. LSS Soc.sekr  

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

11 § LSS Avd.chef  

8.12 Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd 

12 § LSS Avd.chef  

8.13 Beslut om förhandsbesked, 
bostad med särskild service 

16 § LSS 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 4 kap 1 § SoL   
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- Upp till två veckor 

 
- upp till tre månader 

 
- Överstigande tre 

månader 

 
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 

 
- Mellan 20% och 

50%av basbeloppet 
per beslut 

 
 

- Mer än 50% av 
basbeloppet per 
beslut och år 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 
 
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) 
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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 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

 

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

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

11.2 Yttrande till åklagarmyndighet 46 § LVM Soc.sekr  

11.3 Beslut att överklaga 
förvaltningsrättens eller 
kammarrättens beslut 

 Den som har 
fattat 
grundbeslutet 
om överklagan 

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

11.4 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  
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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  

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. 
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11.23 Beslut att överklaga/yrkande 
om inhibition i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol eller vid 
Socialstyrelsens beslut. 
Även beslut att överklaga 
beslut hos annan myndighet 

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

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 

 

 

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  

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 ändra beslut som 
nämnden har meddelat som 
första instans 

37-38 §§ FL Närmast 
överordnad 
delegat till 
ursprungsdelega
ten  

 

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

36 § FL Nämndsekretera
re 
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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 

 

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 
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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 val eller 
yrkesintroduktion inom 
gymnasieskolan 

SL 17 kap 14§ Avd.chef  

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

SL 15 kap 17§ Rektor  

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

SFS 1991:110 
SFS 
1991:1120 

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

 

17.5 Förlängning av 
preparandutbildning till två år 

SL 17 kap 5§ Avd.chef  

17.6 Minskning av omfattning av 
studier på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6§ Rektor  

17.7 Beslut om att andra elever med 
särskilda skäl, än nyanlända 
ungdomar får gå 
språkintroduktion 

 Rektor  

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

GF 6 kap 5 §  Rektor  

17.9 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   

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

 Förvaltningschef Se beslut om förlängd 
undervisning 9 kap 7 § 
GyF (beslut av 
huvudmannen) 

17.11 Beslut om ersättning för 
kostnader (läromedel, måltider 
och resor till och från skolan) 
för elev som studerar vid 
folkhögskola 

 Avdelningschef  

17.12 Överenskommelse om 
ersättning till annan kommun 

 Avdelningschef  
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för elev som studerar 
yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
(överenskommelse om 
interkommunal ersättning) 

17.13 Överenskommelse bidrag till 
fristående huvudman som 
mottagit elev till 
yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
(överenskommelse om 
bidragsbelopp) 

SL 17 kap 19 §  Föraktningschef Den fristående 
huvudmannen är 
endast skyldig att ta 
emot eleven om 
överenskommelse om 
bidragsbelopp med 
hemkommunen 

17.14 Beslut om grundbelopp till 
huvudman för elev vid 
programinriktat val vid 
fristående gymnasieskola 

SL 17 kap 35 § Förvaltningschef  

 Beslut om ersättning till 
offentlig huvudman 
överstigande det belopp som 
kommunen själv har för sådan 
utbildning till, programinriktat 
val 

AL 17 kap 23 § Avdelningschef  

 

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§ 

Rektor   

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 

Ej lagstadgat Avd.chef  
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kommun gällande sökande till 
svenska för invandrare 

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

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

SYO VUX  

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

20kap 25§ Avd.chef  

18.13 Beslut i samverkan för 
regionalt yrkesvux 

 FC  

18.14 Ansökan av statsbidrag till 
gymnasial yrkesutbildning 

 Avd.chef  

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

SL 21 kap 7 § Rektor 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

 

19. Övriga beslut avseende skolverksamhet inom nämndens 
verksamhetsområde 

 Övergripande ärenden    

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

SL 6 kap 6-8 
§§ 
SL 6 kap10§ 

Rektor  

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

SL 4 kap 7§ Rektor  

19.3 Beslut om ersättning för 
förstörda/stulna kläder eller 
förstörda glasögon avseende 
elever och personal (för 
personal man är ansvarig chef 
för) 

 Avd.chef  

 Ekonomi    

19.4 Tilläggsbelopp för elever i 
gymnasieskolan som har ett 

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

Avd.chef  
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omfattande behov av särskilt 
stöd 

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

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

Avd.chef  

 Personalärenden, särskilt för 
skolverksamhet 

   

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

SL 2 kap 12 § FC  

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

SL 2 kap 18§ Rektor  

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

SL 2 kap 19§ Avd.chef  

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

SL 2 kap 34§ Rektor  

 

20. Delegation i personalärenden 

20.1 Tillsvidareanställa personal  Avd.chef  

20.2 Visstidsanställa personal  Närmast 
ansvarig chef 

 

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

a) Enskild 
angelägenhet utan 
löneförmåner 

b) Enskild 
angelägenhet med 
bibehållna 
löneförmåner enligt 
(AB) 

c) Enligt 
studieledighetslage
n 

d) Utbildning med 
bibehållen lön  

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

 Närmast 
ansvarig chef 

 

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

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.7 Utbetalning av förskott på 
lön 

 FC Endast inarbetat lön 

20.8 Beslut om tjänstledighet 
enligt lag och avtal om 
facklig förtroendeman 

 Personalchef  

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

 FC Pga. Förändras 
organisation mm.  

20.10 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  

 

21. Personuppgiftsbehandling 

21.1 Beslut att utse 
dataskyddsombud för 
nämnden 

 Nämndens 
ordförande 
Nämndens vice 
ordförande  

 

21.2 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 
inklusive instruktioner 

 Förvaltningschef  

21.3 Beslut att anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet 

 Dataskyddsomb
ud 

 

21.4 Beslut i fråga om utlämnande 
av registerutdrag till enskild 

Art 15 Förvaltningschef  
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21.5 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. 

 

21.6 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. 

21.7 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
rättelse 

Art 16 GDPR Förvaltningschef  

21.8 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
radering 

Art 17 GDPR Förvaltningschef  

21.9 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
begränsning av behandling 

Art 18 GDPR Förvaltningschef  

21.10 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades invändning mot 
en behandling 

Art 21 GDPR Förvaltningschef  

  

 

 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2021-00212 002 

 

Attestförteckning 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna upprättad attestförteckning för förvaltningen för arbete och lärande för 
år 2022.   

Sammanfattning 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 76/2019) ska nämnden inför varje nytt 
kalenderår besluta om attestförteckning för det kommande året. 
Attestförteckningen ska innehålla information om ordinarie beslutsattestant, 
ersättare, befattningen för dessa, ansvarskod, verksamhetskod samt 
beloppsgränser. 

Förvaltningschef har enligt nämndens delegationsordning delegation att göra 
löpande justeringar i attestförteckningen vid förändringar under året.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Attestförteckning 2022, daterad den 22 november 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 
Ekonomiavdelningen 
Marita Vik 
Förvaltningsekonom 
Marita.vik@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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Datum 

2021-11-16 
Referens 

NAL 2021-00212 002  

 

 

 

 
  

Attestförteckning 2022  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna upprättad attestförteckning 
för förvaltningen för arbete och lärande för år 2022.   

Sammanfattning 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 76/2019) ska nämnden inför varje nytt 
kalenderår besluta om attestförteckning för det kommande året. 
Attestförteckningen ska innehålla information om ordinarie beslutsattestant, 
ersättare, befattningen för dessa, ansvarskod, verksamhetskod samt 
beloppsgränser. 

Förvaltningschef har enligt nämndens delegationsordning delegation att göra 
löpande justeringar i attestförteckningen vid förändringar under året.   

Beslutsunderlag 

Attestförteckning 2022, daterad den 22 november 2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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FÖRTECKNING ÖVER BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE 2022
Attestförteckning avser förvaltningen för arbete och lärande

ORDINARIE ERSÄTTARE ESKALERAS TILL

ANSVAR VERKSAMHET BEFATTNING NAMN BEFATTNING NAMN BELOPPSGRÄNS BEFATTNING NAMN BELOPPSGRÄNS

Övergripande attestansvar 
4-46 samtliga Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 1 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 30 000 000

Förvaltningschef
41 118 Nämnden för arbete och lärande NAL Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

41 261 Alkoholtillstånd Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

41 4522 Individuellt alternativ Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

41 4731 Gem vuxenutbildning Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

41 502 Administration FAL Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

41 5021 Bidrag org/föreningar Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

41 623 Bidrag till Finsam Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 4571 Lokaler gymnasiet Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 5 000 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 10 000 000

411 4737 Cafe Hjärtat Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 47212 Omvårdnadsprogrammet Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 47215 Yrkesvux, buss Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 4736 Lokaler vuxenutbildning Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 5 000 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 10 000 000

411 502 Administration FAL Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5202 Boendstöd i ord.bo Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5203 Riksdagsmannen Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5204 Dagverksamhet SoL Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5205 Sär.bo/annat boende Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 551 Adm myndighet vuxna Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5691 Adm utredning barn&unga Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 56981 Öppenvård familjenhet Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 571 IM 12-steg Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5711 Stöd-o behandling/Loket Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 575 Ek.bistånd Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 5851 Familjrätt Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 625 Amf-administration Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

411 6312 Stödboende ensamkommande Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 4551 Elevresor gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 5 000 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 10 000 000

412 45511 Inackordering, gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 4591 Köp gymn.utb Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 15 000 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 30 000 000

412 45911 Köp tilläggsbelopp gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 1 000 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 45814 Bonus presskopia, gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 47342 Bonus presskopia, vux Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 45812 Försäkring gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 4734 Försäkring vux Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 45813 AV-central, gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 47341 AV-central, vux Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

412 477 Köp vuxenutbildning Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 45817 IT-fördelning gymn Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 47350 IT-fördelning vuxenutb Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 502 Adm fal Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 5204 Dagverksamhet SoL Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 5205 Sär.bo/annat boende Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 551 Adm myndighet vuxna Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 571 IM 12-steg Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 5691 Adm. Utredn B&U Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 56981 Öppenvård familjenhet Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 575 Ek bistånd Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 624 Förberedande Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

413 625 Amf-administration Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000
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413 6312 Stödboende ensamkommande Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Tillförordnad förvaltningschef Maria Gabrielsson 500 000 Kommunchef Camilla Holmqvist 3 000 000

Avdelning Barn och Vuxen
42 55812 Bistånd boende/beredskap Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 503 Gemensam vht barn&vuxen Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 5851 Familjerätt Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 5021 Bidrag org/förening Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 6312 Stödboende ensamkommande Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 5691 Adm utredning B&U Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 551 Adm myndighet vuxna Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

42 502 Adm FAL Avdelningschef  Carola Johansson Avdelningschef Maria Gabrielsson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

421 56954 HVB barn & unga Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

421 56957 Familjehem Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

421 5691 Adm. Utredning B&U Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

421 56959 Jourhem Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

421 56983 Öppenvårdsinsats B&U Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

421 56985 Kontaktperson B&U Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

421 6314 Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

422 56983 Öppenvårdsinsats barn&unga Enhetschef Ann-Sofie Johansson Enhetschef Gustaf Haglund 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

423 6312 Stödboende ensamkommande Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson Enhetschef Pernilla Dahlin 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

424 56981 Öppenvård familjeenhet Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson Enhetschef Pernilla Dahlin 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

424 5711 Stöd- och behandlingsenheten Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson Enhetschef Pernilla Dahlin 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

431 52051 Externa plac. Soc. Psykiatrin Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

431 552 HVB Vuxna Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

431 551 Adm myndighet vuxna Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

431 5581 Öppenvårdsinsats vuxna missbruk Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

431 55811 Kontaktperson vuxna Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

431 5207 Kontaktperson SoL Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

4311 571 IM 12-steg Enhetschef Gustaf Haglund Enhetschef Ann-Sofie Johansson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

432 5202 Boendestöd i ord.bo Enhetschef Pernilla Dahlin Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

432 5204 Dagverksamhet SoL Enhetschef Pernilla Dahlin Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

432 5205 Sär.bo/annat boende Enhetschef Pernilla Dahlin Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

432 52052 Lgh 2:a handskontrakt Enhetschef Pernilla Dahlin Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

432 5203 Riksdagsmannen Enhetschef Pernilla Dahlin Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson 150 000 Avdelningschef Carola Johansson 300 000

Avdelning ekonomiskt bistånd

441 575 Avdelning ekonomiskt bistånd Avdelningschef Maria Gabrielsson Avdelningschef Carola Johansson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

441 5751 Försörjningsstöd Avdelningschef Maria Gabrielsson Avdelningschef Carola Johansson 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

Avdelning Allbo lärcenter
46 45411 Skolmåltider Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 4581 Admin gymn Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 4731 Admin vux.utb. Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 4733 Syv vux. utb Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 45816 Syv gymn.kaa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 4561 Skolsköterska Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 45611 Kurator Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 456 Elevhälsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

46 4735 Itfördelning Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 300 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

451 6201 Arbetsmarknadsanställningar Enhetschef Camilla Holm Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

451 624 Förberedande Enhetschef Camilla Holm Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

451 625 AMF-admin Enhetschef Camilla Holm Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

451 626 EKB anställningar Enhetschef Camilla Holm Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

451 628 Intern service/utförande Enhetschef Camilla Holm Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

451 4737 Cafe Hjärtat Enhetschef Camilla Holm Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45131 IM yrk fordon/transport Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000
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461 45132 IM yrk vård/omsorg Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45133 IM yrk barn/fritid Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45134 IM yrk service/försäljning Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 4511 Språkintroduktion Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 4512 Individuellt alternativ Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45142 Vård-omsorgsprogrammet, lärling Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45143 Barn-fritidsprogrammet, lärling Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45144 Service-försäljningsprogrammet, lärling Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

461 45145 Fordon-transportprogrammet, lärling Bitr. rektor Anna Sopelsa Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 4741 Lärvux Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 4711 Grundläggande vuxenutbildn Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 47211 Gymnasial vuxenutbildning Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 47212 Omvårdnadsprogrammet Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 47213 Avo Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 47214 Lärlingsutbildning för vuxna Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 47215 Yrkesvux buss Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

462 47216 Yrkesvux yrkesförare Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

463 47611 Svenska för invandrare (SFI) Bitr rektor Linda Andersson Avdelningschef/rektor Kristina Davidsson 150 000 Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 500 000

Administrativ attest
4-46 Samtliga verksamheter Ekonom Marita Vik Ekonomihandläggare Susanne Axbom Enligt punkt 5 Ekonomichef Vakant Enligt punkt 5

Attest i verksamhetssystem 

Övergripande riktlinjer

1. Attestreglemente finns i ekonomihandboken.

2. Namntecknings- och signaturprov för respektive beslutsattestant finns hos ekonomihandläggare, ekonomi- och upphandlingsavdelningen.

3. Attesträtt och beloppsgränser

a) Attestlistan avser både externa och interna transaktioner.

b) Attestantuppdraget är personligt. Där beslut finns om tjänstgöring som tillförordnad, vikarie eller dylikt övertas ansvaret från ordinare beslutsattestant/ersättare.

c) Förvaltningschef är ersättare där ersättare saknas enligt attestantlistan och i övriga fall då attestant/ersättare saknas. 

d)  Om beloppgräns som angetts ovan överskrids övergår attesträtten till kommunchef. 

4. Jäv

a) I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad i organisationen.

b) Vid representation där förvaltningschef deltar, och liknande jävs- och beroendeförhållanden, beslutsattesterar kommunchef.

5 Administrativ attest 

Attest enligt punkt fem avser så kallad administrativ attest, dvs attestbehörigheten gäller ej för leverantörsfakturor.

a) Rättningar, ombokningar, interimsbokningar, makuleringar av bokföringstransaktioner samt andra transaktioner av verkställighetstyp får göras

 av personal anställd på ekonomi- och upphandlingsavdelningen (kommunledningsförvaltningen) efter överenskommelse med ansvarig beslutsattestant. 

6 Avvikelser

Vid eventuella avvikelser från ovanstående attestlista eller riktlinjer ska respektive beslutsattestant snarast underrätta närmsta överordnad chef eller ekonomichef.

För kostnader kopplade till externt köpt vård 

(heldygnsvård, stödboende mlf.) beslutar 

individutskottet per delegation om placeringar med 

tillkommande kostnader. 
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Åtgärdsplan för budget i balans per november 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
åtgärdsplan för budget i balans per november 2021.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, att 
när nämndens ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget 
ska en åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden 
som en stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020) 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans vilken har redovisats kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Inga ytterligare åtgärder har tillförts nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan 
för budget i balans sedan nämnden för arbete och lärande sammanträde den 17 
juni 2021. Nämnden och förvaltningen arbetar aktivt med att med att identifiera 
nya åtgärder för budget i balans samt med att genomföra och följa upp de åtgärder 
som har tillförts åtgärdsplanen sedan den upprättades. I åtgärdsplanen per 
november 2021 följs resultat av de åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen under 
2021 upp och redovisas nämnden.  

Total besparing under 2021, utifrån åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen, 
prognostiseras per november 2021 till cirka 4,37 miljoner kronor. Faktiskt besparing 
per november 2021 uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för budget i balans per oktober, daterad den 7 december 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
  



Åtgärdsplan Förvaltningen för Arbete och Lärande
Belopp anges i tkr

Åtgärdsplan FAL 

Åtgärd Besparing Ansvarig Planerad 

uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljnin

gs- datum 

kr

Effekt per uppföljningsdatum - 

beskrivning

1

Avslutade familjehem, avd 

Barn&Vuxen 250 Avd B&V höst 2021 nov 2021 1

Avslutade familjehem, avd 

Barn&Vuxen 2111 208 besparingen startar 210615

2

Lägre placeringskostnad, avd 

Barn&Vuxen 200 Avd B&V höst 2021 nov 2021 2

Lägre placeringskostnad, avd 

Barn&Vuxen 2111 160 Besparingen startar 210801

3

Ökade intäkter intern service, 

AMA 200 AMA dec 2021 nov 2021 3

Ökade intäkter intern 

service, AMA 2111 183 Löpande ökning under året

4 Vakanssättning personal AMA 200 AMA dec 2021 nov 2021 4

Vakanssättning personal 

AMA 2111 150 Besparingen startar 210901

5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 1034 Avd B&V juni 21 nov 2021 5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 2111 1034

Statsbidrag som tillförs för att täcka 

kostnader familjehemsvård

6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 600 Köp av utb juni 21 nov 2021 6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 2111 500

Sänkta kostnader för köp av externa 

gymnasieplatser

7

Minskade personalkostnad 

Gymnasiet 260 Gymnasiet juni 21 nov 2021 7

Minskade personalkostnad 

Gymnasiet 2111 200 Minskad personalkostnad Gymnasiet

8 Minskad personalkostnad AMA 200 AMA aug 21 nov 2021 8

Minskad personalkostnad 

AMA 2111 100 Minskad personalkostnad AMA

9 Intäkter IM yrk 477 Köp av utb juni 21 nov 2021 9 Intäkter IM yrk 2111 220 Intäkt försäljning av utbildning

10 VFG 950 Köp av utb juni 21 nov 2021 10 VFG 2111 950 Köp av utbildning

Summa per den 21-11-30 

beräknat i prognos 4371 Summa 3705

Summa utifrån redovisning i 

ekonomisystemet



Åtgärd

Löprnummer

DRIFTKOSTNADER 2020 2021 2022

Intäkter

…….

…….

Summa intäkter 0 0 0

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

……….

……….

Minskade kostnader

Summa driftskostnader: 0 0 0

NETTOKOSTNADER DRIFT  TKR 0 0 0

ENGÅNGSKOSTNADER 2020 2021 2022

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 0 0 0



Tidplan ekonmisk effekt

Belopp i tkr

2021

Löpnr Åtgärd Datum*
Planerad 

årseffekt**

Summa årseffekt

*Datum när åtgärd vidtas

**Nettokostnadminskning anges i minus och nettokostnadsökning i plus.

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



2022

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



2023

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****
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§ 74 Dnr 2021-00213 042 

 

Nämnden för arbete och lärandes nyckeltalsrapportering 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
följa nämndens nyckeltal enligt förvaltningens framtagna modell för 
nyckeltalsrapportering samt att fördjupad statistik och information från avdelning 
Barn och Vuxen respektive avdelningarna Allbo Lärcenter och Ekonomiskt bistånd 
presenteras för nämnden vid två tillfällen vardera under 2022.    

Sammanfattning 

Under hösten 2021 har nämndens arbetsutskott och förvaltningens ledningsgrupp 
haft genomgång och workshop för framtagning av nyckeltal som ska följas under år 
2022. Den framtagna modellen för nyckeltalsrapproteringen anger vilka nyckeltal 
som ska redovisas nämnden och med vilken frekvens.  

Under 2022 föreslås att fördjupad statistik och information från avdelning Barn och 
Vuxen respektive avdelningarna Allbo Lärcenter och Ekonomiskt bistånd 
presenteras nämnden två gånger vardera under året.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2021. 

Modell för rapportering av nyckeltal 2022, daterad den 15 november 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 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Staben 
0472-153 00 
Gunilla.Kaij.Bevheden@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-17 
Referens 

NAL 2021-00213 042 

 

 

 

 
  

Nämnden för arbete och lärandes 
nyckeltalsrapportering 2022 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa nämndens nyckeltal enligt 
förvaltningens framtagna modell för nyckeltalsrapportering samt att fördjupad 
statistik och information från avdelning Barn och Vuxen respektive avdelningarna 
Allbo Lärcenter och Ekonomiskt bistånd presenteras för nämnden vid två tillfällen 
vardera under 2022.    

Sammanfattning 

Under hösten 2021 har nämndens arbetsutskott och förvaltningens ledningsgrupp 
haft genomgång och workshop för framtagning av nyckeltal som ska följas under år 
2022. Den framtagna modellen för nyckeltalsrapproteringen anger vilka nyckeltal 
som ska redovisas nämnden och med vilken frekvens.  
 
Under 2022 föreslås att fördjupad statistik och information från avdelning Barn och 
Vuxen respektive avdelningarna Allbo Lärcenter och Ekonomiskt bistånd 
presenteras nämnden två gånger vardera under året.    

Bilagor 

Modell för rapportering av nyckeltal 2022, daterad den 15 november 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
 



Förslag på nyckeltal 2022 och framåt
Avdelning jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec  Redovisas nämnden

Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsenheten x: inrapportering av nycketal

Arbetsmarknadsenheten
Resultat vid avslut vid AME, deltagare som påbörjat arbeta eller studera, andel (%) x Kolada

Antal arbetsmarknadsanställda x x x x x x x x x x x x

Arbetsmarknadsanställda jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Antal/andel avslutade till studier x x x x x x x x x x x x

Antal/andel avslutade till arbete x x x x x x x x x x x x

Antal/andel avslutade annan orsak x x x x x x x x x x x x

Arbetsmarknadskoordinatorer jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Antal/andel avslutade till studier x x x x x x x x x x x x

Antal/andel avslutade till arbete x x x x x x x x x x x x

Antal/andel avslutade annan orsak x x x x x x x x x x x x

Ungdomskontoret jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Antal/andel avslutade till studier x x x x x x x x x x x x

Antal/andel avslutade till arbete x x x x x x x x x x x x  

Antal/andel avslutade annan orsak x x x x x x x x x x x x  

Alvesta Gymnasieskola och KAA jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

KAA

Antal inskrivna KAA x x x x x x x x x x x x

Avslutade, KAA (studier) x x x x x x x x x x x x

Avslutade, KAA (arbete) x x x x x x x x x x x x

Avslutade, KAA (insats kommunen) x x x x x x x x x x x x

Avslutade, KAA (insats extern aktör) x x x x x x x x x x x x

Totalt andel avslutade till studie, arbete, insats kommun, insats extern x x x x x x x x x x x x

Alvesta Gymnasieskola jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Antal IM, hemkommun x x x x x x x x x x x x

Antal IM, extern x x x x x x x x x x x x

Antal nationella program, hemkommun x x x x x x x x x x x x

Antal nationella program, extern x x x x x x x x x x x x

Vuxenutbildning jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) x Kolada

Andel sfi studerande som integrerar SFI med yrkesutbildning x x x x x x x x x x x x

Kursdeltagare, antal som avslutat kurs med godkänt betyg i grundläggande nivå x x Skolverket

Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen 6 månader efter avslutad 

yrkesutbildning  x Skolverket   

Kursdeltagare, antal som avslutat kurs med godkänt betyg i gymnasial nivå x Skolverket

Andel som avslutat SFI kurs; x x x x x x x x x x x x

1. betyg x x x x x x x x x x x x

2. avbrott egen begäran x x x x x x x x x x x x

3. avbrott arbete x x x x x x x x x x x x

4. annan orsak x x x x x x x x x x x x

Andel/antal fullföljd, lärling x

Andel/antal fullföljd, VO x  

Andel/antal fullföljd, yrkesförare x

Avdelning Barn och Vuxen jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Antal med insatsen Familjeorienterat boendestöd (familj) x x x x x x x x x x x x

Enhet Vuxen jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Extern heldygnsvård SoL missbruk (varav ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

Extern heldygnsvård SoL socialpsykiatri (varav ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

Inledda utredningar LVM x x x x x x x x x x x x

Vård enligt LVM § 4 (varav ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård (missbruk), hemkommun x x x x x x x x x x x x

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård (sysselsättning), hemkommun x x x x x x x x x x x x

Antal aktualiseringar VINR x x x x x x x x x x x x

Antal lägenhet med stöd (över 20) x x x x x x x x x x x x

Antal med insatsen boendestöd x x x x x x x x x x x x

Enhet Barn jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

HVB SoL (varav ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

HVB LVU (varav ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

Familjehem SoL (varav ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

Antal samarbetssamtal x x x x x x x x x x x x

Antal i stödboende (ensamkommande) x x x x x x x x x x x x

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård, hemkommun x x x x x x x x x x x x

Antal vårdnadsöverflytt x x x x x x x x x x x x

Ekonomiskt bistånd jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.)

Antal individer aktuella för ekonomiskt bistånd mer än 1 år x x x x x x x x x x x x

Hushåll t.o.m 25

Aktuella (avslag/bifall) x x x x x x x x x x x x

Öppnade x x x x x x x x x x x x

Avslutade x x x x x x x x x x x x

Hushåll från 25

Aktuella (avslag/bifall) x x x x x x x x x x x x

Öppnade x x x x x x x x x x x x

Avslutade x x x x x x x x x x x x  

Antal biståndsmottagare som beviljas ekonomiskt bistånd (pga. arbetslöshet) x x x x x x x x x x x x
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§ 75 Dnr 2020-00239 042 

 

Återrapportering av internkontrollplan 2021  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna återrapportering av internkontroll för 2021.   

Sammanfattning 

Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan 
fastställer kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som 
gäller för samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande 
års internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 

Den första delen av återrapporteringen avser de sex kommunövergripande 
internkontrollmomenten för 2021: 

1. Att attestförteckning och systembehörighet är korrekta 

2. Att rutin för representation efterlevs 

3. Att direktupphandlingar genomförs enligt delegation 

4. Att rutin gällande analyslista löner finns och följs 

5. Att KF beslut verkställs 

6. Att tillgängligheten via telefon är god.  

Den andra delen av återrapporteringen gällande internkontroll avser hur 
granskningen har genomförts och resultatet för nämndens egenbeslutade 
kontrollmoment för 2020 enligt följande: 

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

2. 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. Att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering av 
statsbidrag  

4. Att personal har rätt behörighet för olika system  

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

6. Att interna rutiner är aktuella och att de följs. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2021 

Återapportering internkontrollplan 2021, daterad den 15 november 2021. 

Nämnden för arbete och lärandes internkontrollplan 2021, daterad den 18 
november 2020 

 



 

 

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 
Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
Staben 
0472-153 48 
Liridona.Kurti@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-17 
Referens 

NAL 2020-00239 042  

 

 

 

 
  

Återtapporteing av internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontroll för 2021.   

Sammanfattning 

Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en särskild 
plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan fastställer 
kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som gäller för 
samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande års 
internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 

Den första delen av återrapporteringen avser de sex kommunövergripande 
internkontrollmomenten för 2021: 

1. Att attestförteckning och systembehörighet är korrekta 

2. Att rutin för representation efterlevs 

3. Att direktupphandlingar genomförs enligt delegation 

4. Att rutin gällande analyslista löner finns och följs 

5. Att KF beslut verkställs 

6. Att tillgängligheten via telefon är god.  

Den andra delen av återrapporteringen gällande internkontroll avser hur 
granskningen har genomförts och resultatet för nämndens egenbeslutade 
kontrollmoment för 2020 enligt följande: 

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

2. 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. Att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering av 
statsbidrag  

4. Att personal har rätt behörighet för olika system  

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

6. Att interna rutiner är aktuella och att de följs.     



 
Datum 

2021-11-17 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

2(2) 

 

 

Bilagor 

Återapportering internkontrollplan 2021, daterad den 15 november 2021. 

Nämnden för arbete och lärandes internkontrollplan 2021, daterad den 18 november 
2020.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 
 
 
 
 
 

Återrapportering av  
Nämnden för arbete och lärande 

 

Internkontroll 2021 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till Nämnden för arbete och lärandes sammanträde 2021-12-17  
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2 Sammanfattning 

Denna rapport avser nämnden för arbete och lärandes uppföljning av internkontrollplan 2021 som 
ansvarig nämnd för förvaltningen för arbete och lärandes verksamhet. I enlighet med reglementet för 
internkontroll ska två planer följas upp, en kommunövergripande internkontrollplan samt en 
nämndspecifik internkontrollplan. 
 

2.1 Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2021 
Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2021 innehåller nedan kontrollområde och 
resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 
 
Kommunövergripande plan 2021   Bedömt resultat 
Kontroll av: 
- att attestförteckning och systembehörighet är korrekta Bedömning ej möjlig 
- att rutin för representation efterlevs  Tillräcklig 
- att direktupphandlingar genomförs enligt delegation  Tillräcklig 
- att rutin gällande analyslista löner finns och följs  God 
- att KF beslut verkställs   God 
- att tillgängligheten via telefon är god   Tillräcklig 
 
 
Om nämnden/styrelsen i återrapporteringen gällande kommunövergripande interna kontrollplanen 
2020 hade ”bristfälligt” betyg inom något kontrollområde och om det kontrollområdet inte ingår i 
2021-års kommunövergripande intern kontrollplan ska även detta kontrollområde betygsättas - igen. 
Syftet är att säkerställa att åtgärder vidtagits och fått effekt så att betyget inte längre är bristfälligt. 
 

2.2 Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för nämnden för arbete och lärande 
år 2021 

Den nämndspecifika interna kontrollplanen för förvaltningen för arbete och lärande innehåller 
följande kontrollområden år 2021, och bedömt resultat. 
 
Nämnden för arbete och lärandes egna plan               Bedömt resultat 
Kontroll av: 

- att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av receptionen Bristfällig 
 

- 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. 

Tillräcklig 

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

Bristfällig 

- att personal har rätt behörighet för olika system God 
 

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

Tillräcklig 

- att interna rutiner är aktuella och att de följs. Tillräcklig 
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2.3 Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat 
 
 

       

 

   

          

          

          

          

     

 

  

 

 
 

           

   

 

 

 

   

 

 

           

          
Processen för framtagande av internkontrollmoment inklusive riskanalyser, genomförande och 
uppföljning av kontrollmoment har fungerat väl vid förvaltningen för arbete och lärande. Det finns en 
framtagen och beslutad rutin för arbete med framtagning av internkontrollmoment som har följts 
under arbetet. 
 
Internkontrollplanen som är beslutad på nämndsnivå för 2021 innehåller sex internkontrollmoment. 
Resultaten av kontrollerna är att hälften av kontrollmomenten har bedömts som ”tillräcklig”. I två av 
de sex kontrollmomenten bedöms resultatet vara bristfälligt. För att minska/eliminera riskerna inom 
dessa fem kontrollområden som bedömts tillräckligt respektive bristfälligt kommer dessa 
kontrollmoment därför följas upp och inkluderas i nästkommande års internkontrollrapport och 
återrapporteras återigen i samband med återrapporteringen av 2022 år internkontrollmoment.  
 
För förvaltningen för arbete och lärande bedöms resultatet för tre av de sex kontrollmomenten på 
kommunövergripande nivå att vara ”tillräckligt”, För två kontrollområden bedöms resultatet som gott 
och ett av kontrollmomenten är inte möjligt att bedömas. Sammantaget bedöms resultatet som att 
den interna kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 
 
 

  

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4.  
Uppföljning 

dokumentation                                            dokumentation                                            dokumentation                                            dokumentation                                            

Följer tidplan                                            Följer tidplan                                            Följer tidplan                                            Följer tidplan                                            
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3 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 
2021 

3.1 Attester 
Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 
(b) behörigheter överensstämmer (system vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kommentar och slutsats ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Förslag till åtgärd ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kommentar och slutsats ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Förslag till åtgärd ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

På grund av byte av ekonomisystem är denna kontroll inte möjlig att genomföra. I internkontrollplan 
2022 är denna punkt också borttagen då den inte heller bedöms vara relevant längre. 

 

3.2 Representation  
Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Tagit stickprov av externa fakturor bokade på konto 7112 

Kommentar och slutsats I något fall har det förekommit bristfällig anteckning och några fall har 
felaktig attestant beslutat då han/hon själv varit med. 

Förslag till åtgärd Information om internkontrollens resultat vid ledningsgrupp och 
information till administratörer och övriga chefer. 

 

3.3 Direktupphandlingar 
Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
(b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 
leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

(a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 
 
Följande leverantör har identifierats där kommunen saknar avtal: 

1) Head consulting group 132 000kr 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2020-08-01 till 2021-07-30 

Kommentar och slutsats Rekrytering av avdelningschef  

Förslag till åtgärd Viktigt med kontinuerlig kontakt med upphandlingsavdelningen vid 
behov av direktupphandling överstigande 100tkr.   
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(c) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör  

Några enskilda inköp som överstiger 500tkr och som avser granskad förvaltning har ej identifierats. 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2017-2020 

Kommentar och slutsats - 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 
 

3.4 Löner, analyslista 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Personalchef 

Avgränsningar/urval Varje avdelningschef kontrollerar personalens löner månadsvis, 
checklista 

Kommentar och slutsats Granskningen har visat att genomförd stickkontroll på förvaltningen har 
varit utan någon anmärkning. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

3.5 Verkställighet av KF-beslut 
Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/ styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval Genomförs vid två tillfället per år 

Kommentar och slutsats Kommunfullmäktige följer upp vid två tillfällen per år om nämnderna 
verkställt kommunfullmäktiges beslut, april och oktober månad. 
Nämnden för arbete och lärande har vid den granskningens 
genomförande inte haft några ej verkställda beslut. Rutin för att 
verkställa kommunfullmäktiges beslut finns och följs vid förvaltningen för 
arbete och lärande.  

Förslag till åtgärd Fortsätta följa framtagen rutin 

 

3.6 Tillgänglighet via telefon 
Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT chef 

Avgränsningar/urval Januari-oktober  

Kommentar och slutsats Inkomna samtal= 922 000, besvarade/Omhändertagna= 721 000 (79%),  
obesvarade= 201 000 (21%). Följande statistik är framtagen på 
kommunövergripande nivå, av den anledningen är det inte fullt möjligt 
att bedöma resultat specifikt för förvaltningen för arbete och lärande. Vi 
ser dock att förvaltningen fortsatt behöver utveckla och öka 
svarsfrekvensen. En del i arbetet med utvecklingen är införandet av 
kontaktcenter där förvaltningen för arbete och lräande kommer att 
beröras i en större omfattning.  

Förslag till åtgärd Fortsätta arbeta för att öka svarsfrekvensen.  
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4 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2021 

4.1 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. 

Kommentar och slutsats 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. 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2022. 

 

4.2 KAA – gymnasielevers 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. 

Kommentar och slutsats 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 har det arbetats med att ta fram rutin/process för 
uppföljningsarbetet. 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2022.  

 

4.3 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  

Kommentar och slutsats 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. Även ansökan om 
statsbidrag sker vid olika tillfällen under året. Arbete pågår med att ta 
fram process och gällande rutiner för både ansökningsprocessen och hur 
återrapporteringen av statsbidragen genomföras. 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2022.  
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4.4 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. 

Kommentar och slutsats 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.  

Förslag till åtgärd Återfinns ej i nämnden internkontroll 2022. Ingen åtgärd föreslås.  

 

4.5 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 

Avgränsningar/urval Sammanställning över vilka samverkansavtal finns och att de följs 

Kommentar och slutsats 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.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2022. 

 

4.6 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 

Kommentar och slutsats Under våren 2021 har det arbetats med att se över de rutiner och 
processer som finns i ledningssystemet. Arbete är även i gång 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 ytterligare delar som berör Allbo Lärcenter.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2022 i ett annat perspektiv.  

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Kommunövergripande internkontrollplan 2021 
Bilaga 2 - Internkontrollplan 2021 för Nämnden för arbete och lärande  



 

Förvaltningen för arbete och lärande  

Datum 

2020-11-18 

 

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

Internkontrollplan 2021-nämnden för arbete och lärande 

Efter analys och genomgång av interkontrollplan för 2020, har det framkommit följande kontrollmoment för 2021 

System/Rutin Kontrollmoment  Kontroll-
ansvar 

Granskning utförs  Kontrollmetod Rapporteras till Riskanalys 

Säker reception 
(sekretess, 
säkerhet) 
 

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

Förvaltnings
chef 
 
Avdelnings 
chef 
 

Regelbunden 
kontakt med 
AllboHus. 

 

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

Rapporteras till 
nämnden i 
december 2021 

Sannolikhet: 4 
Stor  
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
4*4=16 poäng 

KAA – 
gymaniselevers 
frånvaro 

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.  

Kvalitets 
samordnare 
 
KAA 
 

Kontroll genomförs 
varje månad 

Kontroll av att 
gymnasieskolor inkommer 
med närvarorapport och att 
eleverna läser kvar. 

Rapporteras till 
nämnden i 
december 2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Intäkter för 
vuxenutbildning 

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

Avdelnings 
chef – Allbo 
Lärcenter 

Granskning görs vid 
två tillfällen 

Februari 
Augusti  

Genomgång av intäkter i 
samband med 
återrapporteringen  

Rapporteras till 
nämnden i 
december 2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Säkerställa rätt 
behörighet 

Granskning av att personal har rätt behörighet för 
olika system 

Avdelnings 
chef 
 
IT-strateg 

Kontrollen 
genomförs under en 
månad.  

Kontroll av att anställda har 
rätt behörighet. 

Rapporteras till 
nämnden i 
december 2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
3*4=12 poäng 

Samverkansavtal 
med externa 
aktörer 

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

Kvalitets 
samordnare 

Kontroll genomförs 
under våren 2021 

Januari – maj  

Sammanställning över vilka 
samverkansavtal finns och att 
de följs 

Rapporteras till 
nämnden i 
december 2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig  
Konsekvens: 3 
Kännbar  
3*3=9 poäng 

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

Kvalitets 
samordnare 

Kontroll genomförs 
under våren 2021 

Januari - maj 

Genomgång av rutiner och 
kontroll om de följs 

Rapporteras till 
nämnden i 
december 2021 

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
3*4=12 poäng 
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§ 76 Dnr 2021-00139 042 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda möjligheten att 
genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken 
ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande  

Beslut 

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

1. Godkänna utredning avseende möjligheten att genomföra 10-
punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje punkt 
skulle genera vid genomförande. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka yrkesutbildningar som 
efterfrågas av sökande elever och näringsliv i kommunen tillsammans med 
en redogörelse över i vilken omfattning respektive utbildning efterfrågas av 
sökande elever samt vilka kompetenser som efterfrågas av näringslivet i 
kommunen.   

Claudia Crowley Sörensson (M) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra år nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomfört utredning utifrån uppdraget. 
Nämnden behandlade åtta av tio punkter vid sammanträdet den 29 september 
2021.  I bifogad skrivelse redovisas de återstående två punkterna: 

  Kartläggning av den lagstadgade verksamheten samt de övriga 
verksamheterna och deras kostnadseffektivitet. 

 Kartläggning av nämndens verksamhetsresultat samt kostnadsresultat 
gentemot auktorisation för anordnare av kommunal vuxenutbildning och 
sysselsättning.   

Yrkanden 

 Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg om 
att arbetsutskottet ska besluta att föreslå att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka yrkesutbildningar som 
efterfrågas av sökande elever och näringsliv i kommunen tillsammans med en 
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redogörelse över i vilken omfattning respektive utbildning efterfrågas av sökande 
elever samt vilka kompetenser som efterfrågas av näringslivet i kommunen.    

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att arbetsutskottet har två förslag till beslut att ta ställning 
till, förvaltningens förslag till beslut och ordförande Sebastian Ohlssons (S) 
tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar arbetsutskottet om det är arbetsutskottets mening att besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut och ordförande Sebastian Ohlssons 
(S) tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för arbete och 
lärandes arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och 
ordförande Sebastian Ohlssons (S) tilläggsyrkande.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
lagstadgad verksamhet samt övrig verksamhet och dess kostnadseffektivitet (punkt 
8), daterad den 17 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
nämndens egna verksamhetsresultat samt kostnadsresultat gentemot auktorisation 
för anordnande av kommunal vuxenutbildning och sysselsättning (punkt 10), 
daterad den 17 november 2021 

KS § 85 bilaga 1: 10-punktsprogram, daterad den 8 juni 2021. 
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Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med 
åtgärder samt vilken ekonomiskt effekt varje punkt 
skulle ge vid genomförande  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna utredning avseende 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle genera vid genomförande.   

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra år nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomfört utredning utifrån uppdraget. 
Nämnden behandlade åtta av tio punkter vid sammanträdet den 29 september 
2021.  I bifogad skrivelse redovisas de återstående två punkterna: 

 Kartläggning av den lagstadgade verksamheten samt de övriga 
verksamheterna och deras kostnadseffektivitet. 

 Kartläggning av nämndens verksamhetsresultat samt kostnadsresultat 
gentemot auktorisation för anordnare av kommunal vuxenutbildning och 
sysselsättning.   

Beslutsunderlag 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
lagstadgad verksamhet samt övrig verksamhet och dess kostnadseffektivitet (punkt 
8), daterad den 17 november 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande: Kartläggning av 
nämndens egna verksamhetsresultat samt kostnadsresultat gentemot auktorisation 
för anordnande av kommunal vuxenutbildning och sysselsättning (punkt 10), 
daterad den 17 november 2021 

mailto:Gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se
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Förvaltningen  för  arbete  och  lärande

Gunilla  Kaij Bevheden

Förvaltnin(,schef

0472-150  00

gunilla.kai'.bevheden@aIvesta.se

Skrivelse

Datum

2021-11-17

Referens

N AL 202100139  042

Utredning  om  möjligheten  att  genomföra  IO-

punktsprogram  med  åtgärder  samt  vilken  ekonomisk
effekt  varje  punkt  skulle  ge vid  genomförande

Kartläggning  av lagdtadgad  verksamhet  samt  övrig
verksamhet  och  dess  kostnadseffektivitet

Punkt  8 i 10-punktslistan

Lagstadgade  verksamheter

Lagstadgad  verksamhet  inom  förvaltningen  för  Arbete  och lärande  kan beskrivas
på olika  sätt.  I reglementet  finns  Nämndens  uppdrag  beskrivet  i 14  punkter,  varav
tolv  är lagstadgade,  samt  en punkt  som berör  både  lagstadgad  och ej lagstadgad
utbildning.

Inom  Socialtjänstlagen,  LVU, LVM och Skollagen,  de fyra  mest  omfattande  lagarna
inom  nämndens  ansvarområde  ryms  majoriteten  av alla beslut  som sedan
genomförs  genom  olika  insatser  eller  utbiIdningsinsatser.

Utbildning  och sociaItjänstinsatser  genomförs  av kommunen  eller  av privat
verksamhet.  Båda utförandeformerna  medför  kostnader  och står  i proportion  till
kvalitet  och resultat.  Utbildningsdelen  behandlas  inte  i detta  dokument.

Gällande  socialtjänst  kan lagstadgad  verksamhet  utföras  dels genom  köpt  vård,
dels  genom  vård  i egen  regi.  Här har  nämnden  under  ett  antal  år fokuserat  på att
dels  skapa  insatser  på hemmaplan,  men  även  på att  skapa  verksamheter  som har
ett  fokus  på förebyggande  och tidiga  insatser.  Detta  har  gjorts  för  att  minska  social
problematik,  utsatthet  framför  allt  för  barn,  men  också  för  att  en tidig  satsad
kostnad  på sikt  är billigare  än den kostnad  som uppstår  vid en institutionspIacering.
Dessa förebyggande  insatser  ligger  i budget  och minskar  därmed  kostnader  för  köp
av extern  vård.

För att  belysa  kostnaderna  för  lagstadgad  sociaItjänstverksamhet,  inom  nämnden
för  arbete  och lärandes  ansvarsområde,  kan jämförelse  med andra  kommuner
göras.  Nedan  redovisas  statistik  över  kostnader:

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Parkgatan  6

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se
E-post  till  kommunen

fal@alvesta.se



Alvesta  kommun
Datum

2021-12-07
Sida

3(7)

3. Kostnad för IFO kronor/invånare,  jfr  socioekonomiska  kommuner

hmr6re4sa  per  konmun

4. Kostnad  barn  och  ungdomsvård,  Kronobergs  kommuner.

5. Kostnad  missbrukarvård  vuxna,  Kronobergs  kommuner.

Jämförelse  per  kommun

Kostnad  mlsibnika+våtdwg  wiiw  1N351)01)

ImhfielorsÅrd.  vÅid  i  !aiiill.
2 I lt  dar  åldi*.  ks«  Toa i«+I
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Kostnader  för  förebyggande  insatser  med  ej lagstyrd  och biståndslös

verksamhet  ovan:

*  Familjecentrum:  2,0  tjänster  = 1 147  tkr

*  Närvaroteamet:  2,0  tjänster(inom  Stobe)  = 1227  tkr

*  Fältverksamhet:  2,0  tjänster  (inom  Stobe)  = 1204  tkr

Det finns avtal med andra regionala/kommunala  huvudmän  eller organisationer  för

andra  ej biståndsbedömda  insatser:

Barnens bästa gäIIer/Kronobarnsmodellen:  Modellen  har beslutats  i

Kommunstyrelsen  i november  2021.  En samordnare  har  anställts  gemensamt  för

Alvesta  kommun.

Familjecentral:  Under  2021  har  arbetet  med  att  utveckla  familjecentrum  till

familjecentral  pågått  och  kommer  under  2022  att  kunna  komma  igång  i och  med

att  utbiIdningsförvaItningen  tillför  en pedagog  till  öppen  förskola.

PO-Kronoberg  : verksamhet  som  arbetar  uppsökande  gentemot  personer  med

psykisk  ohälsa  och  som  behöver  stöd  i att  etablera  kontakt  med  myndigheter  för

stöd  och  insatser.  Finns  som  samverkansavtal  mellan  kommuner.

Integrerad  Mottagning:  Verksamhet  i samverkan  mellan  kommuner  och  regionen,

med  syfte  att  erbjuda  stöd  och  insatser  till  personer  med  beroendeproblematik

och  eller  psykisk  ohälsa.  Alvesta  kommun  bidrar  med  1,  0 personalresurs  som

beroendeterapeut,  sedan  till  kommer  avtalssamverkan-  kostnader  enligt  nedan.

Familjefrid  och  Kvinnojouren  Blenda:  Till  socialnämndens  uppgifter  hör  enligt  5

kap.  1l  E3 SoL att  verka  för  att  den  som  har  utsatts  för  brott  och  dennes  närstående

får  stöd  och  hjälp.  Socialnämnden  ska särskilt  beakta  att  kvinnor  som  är eller  har

varit  utsatta  för  våld  eller  andra  övergrepp  av närstående  kan vara  i behov  av stöd

och  hjälp  för  att  förändra  sin situation.  Socialnämnden  ska också  särskilt  beakta  att

ett  barn  som  har  bevittnat  våld  eller  andra  övergrepp  av eller  mot  närstående  är

offer  för  brott  och  ansvara  för  att  barnet  får  stöd  och hjälp  som  barnet  behöver.

Socialtjänsten  är den  myndighet  som  har  det  främsta  ansvaret  för  att  de som  vistas

i kommunen  får  det  stöd  och  den  hjälp  som  de behöver.  Ansvaret  framgår  av

socialtjänstlagen.  De insatser  som  socialtjänsten  erbjuder  våldsutsatta  kvinnor

varierar,  men  de flesta  kommuner  ger  rådgivning,  stödsamtal  och  ekonomiskt

bistånd.  Socialtjänsten  kan  också  förmedla  kontakt  med  lokala  kvinnojourer  och

bistå  med  tillfälligt  skyddat  boende.  Hjälpen  ska anpassas  efter  individens  särskilda

behov.  I Kronobergs  län finns  överenskommelse  att  kommunerna  gemensamt

finansierar  Familjefrid,  men  det  är inte  tvunget.  Dock  bedömer  kommunerna  att

den  verksamheten  är svår  att  erbjuda  på hemmaplan  då det  kräver

personalresurser  och  specialkompetens.

Barnahus:  Barnahus  arbetar  efter  FN:s konvention  om  barns  rättigheter.  Det  är  ett

rättsligt  bindande  internationellt  avtal  som  slår  fast  att  barn  är individer  med  egna

rättigheter.  Barnkonventionens  54 artiklar  slår  fast  att  alla barn  och  ungdomar  upp

till  18  år har  samma  rättigheter.  Ingen  annan  konvention  om  mänskliga  rättigheter

har  någonsin  fått  så stor  uppslutning  över  hela  världen  som  FN:s konvention  om

barns  rättigheter.  Den 1  januari  2020  blev  barnkonventionen  lag i Sverige.  De flesta
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Boendekoordinator:  1,O tjänst=  705  tkr

jourfamiljehem:  2 familjehem  = 1000  tkr

Genomlysningen  av lagstadgad  och  ej lagstadgad  verksamhet  inom  nämnden  för
arbete  och lärandes  verksamhet,  belyser  här  hur  tidiga  och  förebyggande  insatser
samt  hemmaplansverksamhet  utgör  en personalkostnad.  Det  belyser  att  dessa
kostnader  har  en tydlig  påverkan  på minskade  kostnader  för  köp  av extern  vård.

Den  totala  kostnaden  för  sociaItjänstverksamhet  inom  nämndens  ansvarsområde  i
Alvesta  kommun  framgåritabellerna  ovan.

Gunilla  Kaij Bevheden

Förvaltningschef



Svar om auktorisationsmodell Alvesta kommun 

 

Bakgrund 
Den kommunala vuxenutbildningen har sedan den 1 juli 2020 följande mål: 

 Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

 Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 

stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga 

utveckling. 

 Den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. 

 Den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet. 

Utbildningen ska planeras, organiseras och dimensioneras för att uppfylla samtliga mål. Det 

finns också en ny formulering om planeringen av utbildningen för varje individ som innebär 

att utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och 

förutsättningar. 

 

Nuläge 
Utbildningsutbud i Alvesta kommun ser i dagsläget ut på följande sätt:  

Utbildning Form Regi 

Grundläggande och 

gymnasiala teoretiska kurser 

 

Närstudier på plats dagtid, 

flexibel form, 

kvällsundervisning 

I egen regi 

Lärling 

 

70% APL, övrigt i form av 

närstudier-på-plats och flex-

upplägg 

I egen regi 

SFI 

 

Närstudier på plats dag- och 

kvällstid 

I egen regi 

 

SFI/lärling 

 

Närstudier på plats dagtid, 

APL stor del av utbildningen 

(3 dgr apl, 2 dgr i skolan) 

I egen regi 

Vård- och 

omsorgsutbildning 

 

Närstudier på plats och apl 

15% 

I egen regi 

Yrkesförarutbildning 

 

Närstudier på plats och apl 

15% 

I egen regi 

Övrig yrkesvux 

 

 Utbildningsplatser köps 

genom interkommunal 

ersättning från andra 

kommuner 

Teoretiska kurser på distans  NTI-skolan, upphandlad 

tjänst 

 



Utveckling av utbudet 

För att nå upp till målen att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 

personliga utveckling, att vuxenutbildningen ska ge en god grund för elevernas fortsatta 

utbildning samt att vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala 

kompetensförsörjningen till arbetslivet behöver utbildningsutbudet utökas. 

Främst är det platser inom yrkesvux som behöver utökas. I Alvesta kommun finns ett behov 

av kompetens inom industri, tillverkning och montering, bygg-branschen och skogsnäringen. I 

dagsläget erbjuder vi inom vuxenutbildningen i Alvesta kommun för få platser till utbildning 

inom dessa yrken. Vi behöver med andra ord utöka antal köp av utbildningsplatser.  

Vi ser också ett utökat behov av distansplatser. Vi saknar till exempel idag möjligheten att 

erbjuda SFI på distans vilket skulle möjliggöra för föräldralediga och arbetande att läsa SFI 

där varken dag- eller kvällstidsundervisningen inte passar.  

Överlag är man mycket restriktiv med att erbjuda distansplatser via NTI-skolan. Här behöver 

en översyn göras då distansstudier kan möjliggöra för fler att kombinera studier på komvux 

med arbete eller andra former av studier. Det är kommunal vuxenutbildnings ansvar att vara 

flexibel och individanpassad.  

 

SWOT-analyser av olika former för vuxenutbildning 
Nedan redovisas SWOT-analyser genomförda av Göteborgs stad hösten 2020, Redovisning av 

utredningsuppdrag om auktorisation, egenregi respektive upphandling av SFI-undervisning 

och vuxenutbildning. 

Denna rapport och dess analyser kan lämpa sig att utgå ifrån i funderingar gällande 

utbildningsutbud och former för kommunal vuxenutbildning i Alvesta kommun. Dock bör 

beaktas att Alvesta kommun är en relativt liten kommun och i stort ej bör jämföras med 

Göteborg stad. Många för- och nackdelar, liksom möjligheter och hot är dock desamma 

oavsett kommunstorlek.  

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa

004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20o

m%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenut

bildning.pdf 

 

Styrkor och svagheter vuxenutbildning i egenregi 
 

Styrkor Svagheter 
Ingen överprövningsrisk Dyrt per 

utbildningspoäng/undervisningstimme 

Mindre administration för 

kvalitetsuppföljning 

För att få ned kostnader krävs initiativ för 

fler undervisade timmar per lärare, större 

grupper, mindre undervisningstid per elev 

eller lägre löner. 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/487bea49d50d61a9c12585e5003abd32/$FILE/7%20Redovisning%20av%20utredningsuppdrag%20om%20auktorisation%20egenregi%20respektive%20upphandling%20av%20SFIundervisning%20och%20vuxenutbildning.pdf


Långsiktighet i verksamheten Personalstyrkans samlade kompetens utgör 

vad som kan erbjudas (mindre snabbfotat 

vid framtagande av helt nya 

yrkesutbildningar) 

Möjlighet till samverkan med det 

kommunala ungdomsgymnasiet 

Ingen mångfald av utbildningsaktörer (kan 

även ses som en styrka) 

Kombination av utbildningsformer kan ske i 

samma organisation 

 

Ingen mångfald av utbildningsaktörer (kan 

även ses som en svaghet) 
 

Möjligheter Hot 
Kommunen ses som en god arbetsgivare Rättighetslagstiftningen kan innebära att 

hastigt påkomna volymökningar kan vara 

svåra att hantera. 

Egenregin kan ges till samma pris som 

upphandlade aktörer 

Lärarbrist 

 Brist på ändamålsenliga lokaler  

 

Styrkor och svagheter med en auktorisationsmodell 

Styrkor Svagheter 
Ingen risk för överprövning  Något lagrum för att kunna införa ett 

auktorisationssystem för vuxenutbildning 

finns inte (finns en EU-dom att förhålla sig 

till) 

Långsiktighet, i relationen till, och 

långsiktighet för, utbildningsanordnare som 

håller kvalitetsnivå och får elever som väljer 

dem 

Priset ligger högre än LOU/lägre än 

egenregi 

Större utbud Vanligt med många utbildningsanordnare 

Priset ligger högre än LOU/lägre än 

egenregi 

Mer administration – främst initialt 

Öppet för kommunala, ideella, lokala och 

privata aktörer 

Mer uppföljning 

Valfrihet för den sökande att välja skola Svårt att med krav hantera antalet 

utbildningsanordnare 

Kan ändra villkor löpande  

Förespråkas av branschorganisationen och 

utbildningsföretagen 
 

Möjligheter Hot 
Kommer ifrån problemet med överprövning Avsaknaden av lagrum kan innebära 

förändringar i förutsättningar för ett 

auktorisationssystem 

Fler näraliggande och samverkande 

kommuner som ingår i ett 

auktorisationssystem stärker systemet 

Risk för inställda kurser SKR är dock av 

motsatt uppfattning.  

Långsiktighet gör att utbildningsanordnare 

vågar satsa mer långsiktigt  

Stort antal utbildningsanordnare som skapar 

stor administration vid 

auktorisationsprövning och för uppföljning. 



Konkurrenssituationen kräver att 

utbildningsanordnarna måste leverera det 

eleverna vill ha. 

I Göteborgsområdet finns inga kommuner 

med auktorisationssystem för 

vuxenutbildning som kan skapa 

synergieffekter för systemet. 

Kommunens egenregi kan ingå i ett 

auktorisationssystem. 

Samverkan mellan fristående 

utbildningsaktörer kan vara svårt att få till i 

praktiken 

Delar av kommunens egenregi kan förbli i 

egenregi om den tjänsten inte erbjuds i ett 

auktorisationssystem (exempelvis särvux) 

Oseriösa utbildningsanordnare kan försöka 

bli auktoriserade 

 

Vuxenutbildning utifrån LOU 

Styrkor Svagheter 
Lägst pris.  Risk för överprövning 

Kan styra antalet anordnare. Ingen långsiktighet då avtal har en 

tidsbegränsning. 

Kan styra villkor. Kräver administration för extern 

uppföljning. 

Möjligheter Hot 

Skapa en upphandlingsprocess som ger en 

jämnare arbetsfördelning över åren.  

Kan stå utan avtal vid överprövning.  

Möjligheter att styra utbud via upphandling 

är stora. 

Risken för överprövning gör att nya grepp 

inom upphandling inte genomförs, man 

spelar sina kort säkert. 

Kan till del förändra avtal under 

avtalsperiod med optioner, om det anges i 

förutsättningarna. 

En upphandling kan alltid överprövas 

oavsett om den är klanderfritt genomförd. 

Kundval är möjligt.  

 

Förslag på hur vuxenutbildningen i Alvesta kommun bör utformas 
Utgångspunkten måste vara den kommunala vuxenutbildningens uppdrag och mål samt att 

vara flexibel och individanpassad. Elever inom kommunal vuxenutbildning ska kunna 

kombinera förvärvsarbete eller andra studier med studier på komvux.  

För att nå upp till dessa krav måste utbudet inom kommunal vuxenutbildning i Alvesta 

anpassas efter elevernas behov av utbildning samt det omgivande näringslivets behov av 

kompetensförsörjning. Det är viktigt att studier inom komvux i hög utsträckning leder till 

anställningsbarhet och att så många elever som möjligt går till jobb efter studier inom 

yrkesvux eller lärlingsvux.  

Alvesta saknar idag ett bredare utbud gällande yrkesutbildningar. Detta behöver ses över. 

Alvesta behöver också utveckla kontakt med näringslivet för att tillsammans planera utbudet 

inom yrkesvux. Viss del av yrkesvux kan vara i egenregi och viss del av yrkesvux kan köpas 

av andra aktörer/kommuner. Att erbjuda många olika inriktningar inom yrkesvux är 

resurskrävande och det finns även en risk att utbudet inte är s flexibelt som det bör vara. 

Utbudet måste alltid anpassas efter behov och efterfrågan på arbetskraft. Detta skiftar över tid.  



 



Tilläggsyrkande  ärende  8.

Anmälan  om budgetöverskridande  från  nämnden  för  arbete  och lärande.

Att

ge nämnden  för  arbete  och förande  i uppdrag  att  utreda  möjligheten  att  genomföra  Alliansens  10-

punktsprogram  med  åtgärder  samt  vilken  ekonomisk  effekt  varje  enskild  åtgärd  skulle  ge vid

genomförande.

* Heltidsaktivering  som  krav  på motprestation  vid ansökan  om ekonomiskt  bistånd.

Rätten  till  ekonomiskt  bistånd  förutsätter  att individen  gör  vad den kan utifrån  sin egen förmåga  i

syfte  att kunna nå egen försörjning  och anvisas  till lämpliga  insatser.  Genom  att utveckla  insatser,

metod  och förhållningssätt  utifrån  heltidsaktivering  kan Alvesta  kommun  säkerställa  att

biståndsbehövande  snabbare  kan erbjudas  rätt  insats  utifrån  individens  egen arbetsförmåga.

Av 4 kap. 4 E) socraltJfjnstlagen fmmgår  det ott ru'mnden får begäm ott den som får  försörjnrngsstöd ska delta I pmktrk eller

annan kompetenshö)ande verksamhet, om den enskNde inte har kunnat beredas någon  kjmpllg arbetsmarknadspoHtisk åtgärd.

* Obli@atoriska  hembesök vid ansökan om försö2ninzsstöd.
Som ett led i kvalitetsarbetet  för  att  @arantera medborgarna  rätt  bidrag  och förstärka  vårt  arbete

mot  fusk. Detta  skulle  även innebära  en ökad möjlighet  till tidig  upptäckt  av familjer  och barn som är

i behov  av extra  stöd.

* Rätt  ersättning.

Intensifiera  arbetet  med att  se till att  individen  hamnar  i rätt  system.  Idag har vi personer  som blir

nekad  sjukpenning  men som FAL bedömer  saknar  arbetsförmåga.  Ek. bistånd  är en kortsiktig  lösning

på försö2ning  och är utformad  för  att täcka ca 3 månaders  försörjning.  Individer  ska ha rätt  hjälp i
rätt  tid av rätt  instans.

* Öka arbetet  med  hemmaplanslösningar  och  tidiga  insatser  vid samsjuklighet  genom

missbruksorienterat  boendestöd.

Vid samsjuklighet  skall besök  av boendestödjare  samt  personal  från  avdelning  vuxen-missbruk  ske

gemensamt.  Vi ökar  samverkan  mellan  psykiatri  och missbruk  för  att nå fler  personer  tidigare  och på

så sätt minska kostnaden  för  placeringar.  Vi utökar  även möjighet  för  våra invånare  med

missbruksproblematik att få stöd i det egna hemmet,  deras  tryBBa punkt.

* Att  försörjningsstöd  som  utbetalas  av Alvesta  kommun  ej ska kompensera  för  studiebidrag

som  dras  in på grund  av skolk.

* Arbetsmarknadsenheten - Ge i uppdraz att arbete mot närin>sliv med praktik på den re@uljära

arbetsmarknaden.

* Kartläzz lokaler och möjlizhet till samlokaliserinz

* Kartlägg  vårlagstadgade  verksamhet  samt  våra  över  övriga  verksamheter  och deras

kostnadseffektivitet.

* Se över  personaltätheten  ur effektivitets  samt  arbetsmiljöperspektiv,  möjliga

sammanslagningar  av tjänster  och avdelningar

ii Kartlägg  vårt  eget  verksamhetsresultat  samt  kostnadsresultat  gentemot  auktorisation  för

anordnare  av kommunal  vuxenutbildning  och sysselsättning.  Syftet  är att öka utbudet  av

verksamheter  för  att skapa valfrihet  för  den enskilde  deltagaren  samtidigt  som vi kostnads

effektiviserar  vår verksamhet.

CiauäZg Crep«ÅeH Sörevssevb (M)
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Återrapportering 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 
(Kronobarnsmodellen). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

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

Uppföljning Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, per november 
2021, daterad den 10 november 2021. 
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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 
(Kronobarnsmodellen).   
 

Beslutsunderlag 

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

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Carola Johansson 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till 

Utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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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. 
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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. 

  



Alvesta kommun 
Datum 

2021-12-07 
Referens 

«Databas» «Grpnr» 
«Diarienr» 

Sida 

4(11) 

 

 

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 

Jessica Karlsson Utvecklingschef KLF 

Carola Johansson Avdelningschef Barn- och Familj FAL 

Kristina Eriksson Enhetschef Ung i Alvesta KFF 

Saskia Heider Verksamhetschef Vårdcentralen Alvesta, 
Moheda 

Regionen 
 

Gunilla Eriksson Verksamhetschef Vårdcentralen Vislanda 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 genomföra tidiga och samordnade insatser för barn och unga i Alvesta 
kommun.  

 Vi arbetar tillsammans för våra barn och ungdomar på den arena de befinner sig 

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

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

Delmål för samverkan 2021 

 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 
2021     

25 nov Styrgrupp Möte   

14 okt Styrgrupp Möte   

2 sep Styrgrupp Möte   

27 maj Styrgrupp Möte   

15 apr Styrgrupp Möte Uppföljning workshop Carola 

4 mar Styrgrupp Möte   

Mar-maj LUPP Undersökning 
högstadieelever 

Genomföra LUPPen, lokal 

uppföljning av den nationella 

ungdomspolitiken 

Gunilla 

5 mars Arbetsgruppen Workshop Ta avstamp i den undersökning 

som FAL gjort i dialog 

medarbetsgruppen i 

workshopformat. 

Carola 

2020 Styrgrupp Möte   

Genomförda aktiviteter 

Datum Forum/kanal Aktivitet Syfte Ansvariga 

2021     

21  jan Styrgrupp   Fredrik, Carola 

2020     

December Styrgruppen Utvärdering 
närvaroteamet 

Kartlägga för pricksäkrare arbete 
framåt 

Fredrik 

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 bidrog med två ärenden 

kring barn med problematisk 

skolfrånvaro. Målet med 

piloterna var 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 

5 nov Styrgrupp   Fredrik, Carola 

Sep-nov Nämnderna Besluta 
handlingsplanen 

Gemensamt besluta denna 

handlingsplan i respektive nämnd 

Förvaltningscheferna 

13 okt Spridningskonferen
s 

Uppföljning av 
pågående projekt 

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

Fredrik, Carola, 
Kristina 
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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 

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 
tillsammans med 
projektledare. 

Informera om pågående insatser 
framtagna i styrgruppen och 
inhämta synpunkter 

Fredrik 

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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 
delaktig hos våra 
barn 

April  Barnkultursamo
rdnare 

Barnets röst och perspektiv 
lyfts in i våra olika beslut 

Ungdoms-
kontoret 

Arbets- och 
studiehandlednin
g för ungdomar 
och unga vuxna 
på 
arbetsmarknadsa
vdelningen 

April Gunilla via 
Kent Söderling 

KAA, Fältare, 
SYV Allbo, 
infocenter 

Mer ungdomar i egen 
försörjning 
Lägre registrerad 
arbetslöshet 18-24 år 

Moheda-
gruppen 

Skapa nulägesbild 
och arbeta fram 
en handlingsplan 
kring insatser i 
Moheda 

April Jessica 
Karlsson 

Carola 
Johansson, 
Fredrik Wärn, 
Johan Engdahl, 
Björn 
Stringheim, 
Martin Scharin, 
Joakim Aleborn 
Sivertsson, 
Kenneth 
Svensson 

Ökad samverkan med 
civilsamhället och 
näringslivet i Moheda 
Färre anmälda brott 
Färre medborgare som hör 
av sig i ordningsfrågor 
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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. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 78 Dnr 2021-00214 608 

 

Arbetsår för elever och personal vid Alvesta Gymnasieskola, 
läsåren 2022/2023 och 2023/2024 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta förslag på arbetsår för elever och personal vid Alvesta Gymnasieskola läsåren 
2022/2023 och 2023/2024.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande ska fatta beslut om arbetsår för elever och 
personal vid Alvesta Gymnasieskola. Förvaltningen har tagit fram förslag på för 
elever och personal för läsåren 2022/2023 och 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Förslag på arbetsår för elever och personal vid Alvesta Gymnasieskola, läsåren 
2022/2023 och 2023/2024, daterad den 16 november 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 
Allbo Lärcenter 
Anna Sopelsa 
Tf. biträdande rektor  
Anna.sopelsa@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-16 
Referens 

NAL 2021-00214 608  

 

 

 

 
  

Arbetsår för elever och personal vid Alvesta 
Gymnasieskola, läsåren 2022/2023 och 2023/2024 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på arbetsår för elever och 
personal vid Alvesta Gymnasieskola läsåren 2022/2023 och 2023/2024.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande ska fatta beslut om arbetsår för elever och 
personal vid Alvesta Gymnasieskola. Förvaltningen har tagit fram förslag på för 
elever och personal för läsåren 2022/2023 och 2023/2024.  

Beslutsunderlag 

Förslag på arbetsår för elever och personal vid Alvesta Gymnasieskola, läsåren 
2022/2023 och 2023/2024, daterad den 16 november 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Anna Sopelsa 
Tf. Biträdande rektor  
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212000-0639 
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Förvaltningen för arbete och lärande  
 

Skrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-17 
Referens 

Dnr NAL 2021 00214 608  

 

 

 

Arbetsår för elever och personal läsåret 2022/2023 

ELEVERNAS ARBETSÅR 

Höstterminen 2022: onsdag 17 augusti – onsdag 21 december 

Vårterminen 2023: tisdag 10 januari – tisdag 13 juni 

Lovdagar:  

Ht 2022  

Lov (planeringsdag) onsdag 21 september 

Höstlov, vecka 44 måndag 31oktober – fredag 4 november 

Vt 2023  

Lov (planeringsdag) måndag 9 januari 

Sportlov, vecka 8 måndag 20 februari – fredag 24 februari 

Påsklov, vecka 14 måndag 3 april – torsdag 6 april 

Lov (klämdag) fredag 19 maj 

Lov  (planeringsdag) tisdag 23 maj 

Antal skoldagar 180 

 

PERSONALENS ARBETSÅR 

Höstterminen 2022: onsdag 10 augusti – onsdag 21 december 

Vårterminen 2023: måndag 9 januari – fredag 16 juni 

Ledigheter:  

Höstlov, vecka 44 torsdag 3 november – fredag 4 november 

Sportlov, vecka 8 måndag 20 februari – fredag 24 februari 

Påsklov, vecka 14 måndag 3 april – torsdag 6 april 

Lov (klämdag) fredag 19 maj 

Antal tjänstgöringsdagar 194 

Dagar för kompetensutveckling, planering, utvärdering mm för lärare utöver 

de 180 skoldagarna (av totalt 194 arbetsdagar) tillkommer: 

5 dagar innan höstterminen startar: 2022-08-10 – 2022-08-14 

3 planeringsdagar: 2022-09-21, 2023-01-09, 2023-05-23 

3 dagar under höstlovet vecka 44: 2022-10-31 – 2022-11-02 

3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2023-06-14 – 2023-06-16 

d v s sammanlagt 14 dagar. 

 



Alvesta kommun 
Datum 

2021-11-17 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Arbetsår för elever och personal läsåret 2023/2024 

ELEVERNAS ARBETSÅR 

Höstterminen 2023: tisdag 22 augusti – torsdag 21 december 

Vårterminen 2024: tisdag 9 januari – fredag 14 juni 

Lovdagar:  

Ht 2023  

Lov (planeringsdag) onsdag 20 september 

Höstlov, vecka 44 måndag 30 oktober – fredag 3 november 

Vt 2024  

Lov (planeringsdag) måndag 8 januari 

Sportlov, vecka 8 måndag 19 februari – fredag 23 februari 

Påsklov, vecka 13 måndag 25 mars – torsdag 28 mars 

Lov (klämdag) fredag 10 maj 

Lov (planeringsdag) tisdag 14 maj 

Antal skoldagar 180 

 

PERSONALENS ARBETSÅR 

Höstterminen 2023: tisdag 15 augusti – torsdag 21 december 

Vårterminen 2024: måndag 8 januari – onsdag 19 juni 

Ledigheter:  

Höstlov, vecka 44 torsdag 2 november – fredag 3 november 

Sportlov, vecka 8 måndag 19 februari – fredag 23 februari 

Påsklov, vecka 13 måndag 25 mars – torsdag 28 mars 

Lov (klämdag) fredag 10 maj 

Antal tjänstgöringsdagar 194 

Dagar för kompetensutveckling, planering, utvärdering mm för lärare utöver 

de 180 skoldagarna (av totalt 194 arbetsdagar) tillkommer: 

5 dagar innan höstterminen startar: 2023-08-15 – 2023-08-18, 2023-08-21 

3 planeringsdagar: 2023-09-20, 2024-01-08, 2024-05-14 

3 dagar under höstlovet vecka 44: 2023-10-30 – 2023-11-01 

3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2024-06-17 – 2024-06-19 

d v s sammanlagt 14 dagar. 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Dnr 2021-00146 791 

 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld 
i nära relationer 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning.  

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2021. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer, 
daterad den 1 juli 2021.   
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Sida 
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Datum 

2021-11-15 
Referens 

NAL 2021-00146 791  

 

 

 

 
  

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer 

Förslag till beslut 

Nämnden föra arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning 

Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning.  

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.    



 
Datum 

2021-11-15 
Referens 

NAL 2021-00146 791  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer, 
daterad den 1 juli 2021.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



Motion till kommunfullmäktige i Alvesta kommun

rörande grundutbildning och handlingsplan för våld

i nära relationer

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i

Alvesta kommun:

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. År 2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och
8 690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det motsvarar ungefär en våldtäkt i timmen, dygnet
runt, året om. 

Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet utan handlar om grova brott; våldtäkter,
grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse. En kriminalitet som pågår dygnet runt
om, året om. 

Dessa brott sker oftast bakom stängda dörrar i det dolda men brottet blir inte mindre grovt
för att det sker hemma och inte ute på gatan.

10% av alla kvinnor under 50år har utsatts för våld eller känt sig rädda för att utsättas för våld
i en nära relation under det senaste året. 

Enligt brottsförebyggande rådet är det endast 4% av de som utsätts för brott i en nära
relation som polisanmält händelsen eller händelserna. Mörkertalet är alltså stort.

5 kvinnor mördades på 3 veckor i Sverige, en av dem mördades på öppen gata mitt på
dagen i centrala Alvesta. 

Vi kan inte göra allt men vi kan alla göra något. Alvesta kommun är vår största arbetsgivare
och i våra organisationer skall vi agera förebyggande och inneha kunskap i hur man
upptäcker och agerar vid misstanke om förekomst av våld i nära relationer. Vi ska arbeta med
att stärka goda normer och värderingar hos våra medarbetare, omsorgstagare, klienter och
elever.

 

 

Att samtliga medarbetare med personalansvar som är anställda av Alvesta
kommun skall genomgå en grundutbildnng i att förebygga och 
upptäcka våld i nära relationer.

Claudia Crowley Sörensson  (M)

Att samtliga förvaltningar tar fram handlingsplan för förebyggande och upptäck av våld i
nära relationer, samt riktlinjer för agerande vid misstanke att en medarbetare,
omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en våldsutsatt situation. 

Att ge förvaltningen för arbete och lärande i uppdrag att utveckla samverkan eller förstärka
befintlig samverkan med t.ex vårdcentral, skola, förskola, Svenska kyrkan och
föreningar för att stärka arbetet med förebyggande insatser, tidig upptäckt och stöd till
de våldsutsatta. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5242-20, daterad den 13 oktober 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5869-20, daterad den 20 oktober 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5671-20, daterad den 1 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5421-20, daterad den 2 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 november 2021. 
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Sida 
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Datum 
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Referens 

NAL 2021-00009 000  

 

 

 

 
  

Meddelanden 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5242-20, daterad den 13 oktober 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5869-20, daterad den 20 oktober 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5671-20, daterad den 1 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5421-20, daterad den 2 november 2021.  

 
 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 82 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 2021-10-01 till 2021-10-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-10-01 till 2021-10-31, 
daterad den 17 november 2021. 
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   Snabbanteckningar sidan 1    
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Delegationslista 20211001-20211031
Beslut Beslutsdatum fr om t om Beslutsfattare
Avslag  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-10-08 Gillberg, Daniel
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2021-10-05 2021-10-05  - 2022-09-21 Olofsson, Felicia
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-10-26 2021-10-26  - 2022-10-31 Gillberg, Daniel
Bifall  Kontaktperson LSS § 9.4 2021-10-27 2021-10-27  - 2022-10-27 Gillberg, Daniel
Bifall  Särskilt boende SoL 4 kap 1 § 2021-10-28 2021-10-28  - 2023-10-31 Johansson, Carola



 

 

 

Dokumentlista 
Sida 

1(1) 

Datum 
2021-11-16 

 

"[Skriv instans här]"   
 
 
Datum Dokid Riktning Beskrivning  Beslutande  Diarienummer Beslut 

2021-10-28 1711 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00104 Beviljas 

2021-10-27 1691 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00100 Beviljas 

2021-10-26 1688 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00099 Beviljas 

2021-10-21 1685 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00098 Beviljas  

2021-10-21 1682 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00097 Beviljas 

2021-10-12 1679 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00096 Beviljas 

2021-10-12 1676 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00095 Beviljas 

2021-10-12 1673 
 

U Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00094 Beviljas 

 



Nummer Beskrivning Beslutande Beslut

2021-00103 Ansökan om utbildning till elmätarmontör Kristina Davidsson Avslag

2021-00102 Ansökan om utbildning till elektriker Kristina Davidsson Avslag

2021-00101 Ansökan om att att läsa SFI hos extern utbildningsanordnare Gunilla Kaij Bevheden Avslag



 

 

 

Dokumentlista 
Sida 

1(1) 

Datum 
2021-11-16 

 

"[Skriv instans här]"   
 
 
Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Beslutande  Diarienummer 

2021-09-30 2655 
 

UPPR  Beslut om avstängning av elev vid Allbo lärcenter, 
Alvesta Gymnasieskola 

David Jönsson 2021-00187 

2021-09-30 2617 
 

UPPR  Beslut om avstängning av elev vid Allbo lärcenter, 
Alvesta Gymnasieskola 

David Jönsson 2021-00185 

 



Redovisning av delegationsbeslut avseende antagna till vuxenutbildning Allbo Lärcenter augusti tom oktober 2021
Antagna Ej antagna Beslutande

Gundläggande vuxenutbildning, kursstart 29 november 2021 32 4 Kristina Davidsson, avdelningschef
Gymnasial vyxenutbildnig, kursstart 29 november 2021 64 6 Kristina Davidsson, avdelningschef
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Delegationsbeslut redovisade nämnden för arbete och 
lärande 2021 

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 2021-10-01 till 2021-10-31.  

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-10-01 till 2021-10-31, 
daterad den 17 november 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

.  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 
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2021-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83 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 en god arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och 
lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som en stående 
punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sex tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 10 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 november 2021. 

Sjukfrånvarostatistik per september 2021, daterad den 21 oktober 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 

2021-11-16 
Referens 

NAL 2021-00010 020  

 

 

 

 
  

Arbetsmiljön  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

Sex tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 10 november 2021.  

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvarostatistik per september 2021, daterad den 21 oktober 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 17.41 16.5 15.35 14.26 13.04 11.93 10.71 10.6 10.4 10.18 10.27 10.05

A. Kommun 26.49 26.7 26.75 26.82 26.15 24.92 23.61 22.91 22.59 22.53 22.4 22.16
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 1.13 1.11 0.66 0.71 0.54 1.09 0.8 1.12 0.68 0.58 0.84 0.69

A. Kommun 2 2.22 2.02 2.14 1.69 1.97 1.93 1.94 1.59 1.23 1.47 1.9
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 4.97 4.75 4.52 4.22 3.88 3.58 3.23 3.21 3.1 3.03 3.02 2.95

A. kommun 7.63 7.72 7.78 7.79 7.67 7.3 6.92 6.77 6.71 6.67 6.66 6.58
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 3.39 4.32 2.44 2.56 2.24 4.18 2.98 3.7 2.06 1.81 2.62 2.71

A. Kommun 7.14 8.1 6.88 7.24 6.9 7.09 7.35 6.98 5.5 3.52 5.31 7.15
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 56.1 54.03 51.21 46.98 45.14 41.4 39.15 38.59 37.94 37.13 35.04 33.49

A. kommun 50.19 48.21 46.65 44.69 43.65 43.9 44.67 44.46 44.64 44.76 44.77 46.06
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 14 12 13 10 9 7 9 10 10 10 9 9
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 33.17 33.65 32.16 32.31 35.71 39.58 43.39 43.39 45.26 45.45 45.13 44

A. kommun 23.34 22.92 21.43 21.98 21.88 23.04 24.43 25.71 26.37 26.17 25.82 25.6
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