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

Tid Onsdagen den 23 februari 2022 kl. 13:15 till ca kl 16:30 
Plats Digitalt möte via Teams (samt sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta) 
 

Ledamöter 
Sebastian Olsson (S), Ordförande 
Eva Hoff (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Mehdi Zullufi (S) 
Heléne  Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Nilsson (C) 
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Veronika Kobak (M) 
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Kia Johnsson (M) 
Åke Johansson (KD) 
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Samtliga ledamöter och ersättare deltar i mötet digitalt via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut per e-post.  

 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-153 47 eller via 
e-post linnea.gillen@alvesta.se så att ersättare kan kallas i ditt ställe.  
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näringsliv 
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§ 7 Dnr 2022-00013 702 

 

Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2021. 

Sammanfattning 

Alvesta kommun är tillsammans med Lessebo kommun, Tingsryds kommun, 
Uppvidinge kommun och Växjö kommun en gemensam organisation i handläggning 
av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. 
Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan 
av detaljhandel och servering av folköl. 

I verksamhetsuppföljningen beskrivs bland annat arbetet med 
alkoholhandläggningen under 2021 och även planerat arbete under 2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 januari 2022. 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2021, daterad den 24 januari 2022. 
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Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 
2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna verksamhetsuppföljning av 
alkoholhandläggningen 2021.  

Sammanfattning 

Alvesta kommun är tillsammans med Lessebo kommun, Tingsryds kommun, 
Uppvidinge kommun och Växjö kommun en gemensam organisation i handläggning 
av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. 
Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan 
av detaljhandel och servering av folköl. 

I verksamhetsuppföljningen beskrivs bland annat arbetet med 
alkoholhandläggningen under 2021 och även planerat arbete under 2022.    

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2021, daterad den 24 januari 2022.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare 



      2022-01-24 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2021, Alvesta kommun  

  

Beskrivning av arbetet under år 2021 

På grund av samhällssituationen har alkoholhandläggningen inneburit förändringar och 

omprioriteringar av arbetet. Det har inte varit fullt möjligt att följa tillsynsplanen och bedriva 

all planerad yttre tillsyn och genomföra utbildnings- och informationsträffar. Arbetet har 

istället fokuserats på inre tillsyn av bolagen och dess företrädare.  

För 2021 har det sammanlagt fattats 27 beslut om serveringstillstånd och 8 folkölsanmälan. 

Under senhösten har alkoholhandläggarna besökt 5 serveringsställen med stadigvarande 

serveringstillstånd för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med alkohollagen 

och 4 folkölsförsäljningsställen för att kontrollera att dekaler finns uppsatta och information 

tilldelats personalen.  

Tillståndshavarna har under året informerats om föreskrifter och rekommendationer som både 

regeringen och folkhälsomyndigheten utfärdat för verksamheter med serveringstillstånd.  

E-tjänsterna för att digitalt ansöka om serveringstillstånd och anmäla folköl är lanserade i 

Växjö kommun och samtliga samverkanskommuner har fått information med länkar för att 

publicera dom på kommunens hemsida och göra det möjligt för allmänheten att söka tillstånd 

digitalt.  

Länsstyrelsens granskning av oss 

Länsstyrelsens granskning av alkoholhandläggningen för samtliga fem kommuner visar att 

länsstyrelsen finner att utredningarna i de granskade ärendena tydligt visar hur ärendena 

handlagts samt att utredningarna innehåller tydliga motiveringar till de beslut som fattas. Den 

generella bedömningen är att utredningarna handläggs rättssäkert och systematiskt.   

Budgeten och personalläget 

Budgeten för 2021 visar ett överskott på 144 026 kr för den länsövergripande delen. Det 

positiva resultatet beror tjänstledighet bland personalen. Överskottet kommer att betalas 

tillbaka till kommunerna genom avdrag från fakturan.  

Inom personalgruppen har det inte skett någon förändring, det är fortfarande Vera Demiri, 

Emelie Johansson och Niclas Landgren som arbetar som Alkoholhandläggare.  

Utbildning i ansvarfull alkoholservering och informationsträffar 

Under senhösten 2021 har alkoholhandläggarna kunnat genomföra utbildningen Stökfritt 

tillsammans med polismyndigheten och räddningstjänsten, tillståndshavare från både Växjö 

och Alvesta kommun har deltagit i utbildningen.  

Planerat arbete under 2022 

Under 2022 kommer ny tillsynsplan att sammanfattas och antas. Förhoppningen är stor att 

samhällssituationen förbättras och gällande tillsynsplan kan efterföljas vad gäller yttre tillsyn 

och utbildningsinsatser.  



Målet är att följa planen vad gäller tillsynsbesök av både serveringstillstånd och detaljhandel 

av folköl. 

Under december månad 2021 har restaurangrapporterna skickats ut till samtliga 

tillståndshavare för redovisning av alkoholförsäljning under 2021. Tillsynsavgifterna kommer 

att debiteras under maj månad 2022.  
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Årsrapport 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2021.  

Sammanfattning 

Nämnden 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. Att arbetsmarknadsenheten finns inom avdelning Allbo 
Lärcenter, och det nära samarbetet med avdelningen ekonomiskt bistånd, har 
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. Förvaltningen har även varit delaktig i arbetet med 
införandet av kontaktcenter och samverkat med Region Kronoberg för att nå ut till 
socioekonomiskt utsatta områden med information om och vaccinering mot Covid-
19. 
 
Nämnden för arbete och lärande har under 2021 inte kunna uppnå en budget i 
balans, totalt sett visar nämnden för arbete och lärande en negativ avvikelse 
gentemot budgeterade anslag om cirka -7,9 miljoner kronor. Den mest avgörande 
delen för nämndens budgetavvikelse återfinns under övriga kostnader där utfallet 
uppgick till 178, 8 miljoner kronor, som innebär en avvikelse på cirka -10, 2 miljoner 
kronor. De främsta anledningarna till avvikelsen beror på minskning och 
återbetalning av intäkter och ökade placeringskostnader. Förvaltningen har dock 
arbetat med effektivisering genom omställning och mer fokus på resursoptimering 
vilket genererat en positiv avvikelse under 2021 avseende personalkostnaderna i 
förhållande till budget.   
 
I redogörelsen över nämndens måluppfyllelse för 2021 går det att se att 
majoriteten av nämndens mål och särskilda uppdrag är uppfyllda. De mål som är 
delvis uppfyllda beror på andra, yttre faktorer, som har bidragit till att nämnden 
inte fullt ut har haft möjligheten att fokusera de målen, de mål och områden finns 
dock som särskilda fokusområden nämnden verksamhetsplan för 2022.  
 
Det mest framträdande ur ett personalperspektiv är att förvaltningen fortsatt stärka 
arbetet med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är även ett av 



 
Datum 

2022-02-16 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

2(2) 

 

 

Intern 

nämndens prioriterade områden under 2022. Förvaltningen har tagit fram 
strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande 
arbetsmiljö genom bland annat återkommande dialog om arbetsmiljö och 
arbetsbelastning. Positiv utveckling har varit sjukfrånvaron hos personalen har 
fortsatt  att minska under 2021.   
  

Bilagor 

Årsrapport, daterad den 11 februari 2022  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret  
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1 Sammanfattning  

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. Förvaltningen har även varit delaktig 
i arbetet med införandet av kontaktcenter och samverkat med Regionen för att nå ut till 

socioekonomiskt utsatta områden med information om och vaccinering mot Covid-19. 
 
Nämnden för arbete och lärande har under 2021 inte kunna uppnå en budget i balans, totalt sett visar 
nämnden för arbete och lärande en negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om cirka -7,9 
miljoner kronor. Den mest avgörande delen för nämndens budgetavvikelse återfinns under övriga 
kostnader där utfallet uppgick till 178, 8 miljoner kronor, som innebär en avvikelse på cirka -10, 2 
miljoner kronor. De främsta anledningarna till avvikelsen beror på minskning och återbetalning av 
intäkter och ökade placeringskostnader. Förvaltningen har dock arbetat med effektivisering genom 
omställning och mer fokus på resursoptimering vilket genererat en positiv avvikelse under 2021 
avseende personalkostnaderna i förhållande till budget.   
 
I redogörelsen över nämndens måluppfyllelse för 2021 går det att se att majoriteten av nämndens mål 
och särskilda uppdrag är uppfyllda. De mål som är delvis uppfyllda beror på andra, yttre faktorer som 
har bidragit till att nämnden inte fullt ut har haft möjligheten att fokusera de målen, de mål och områden 
finns dock som särskilda fokusområden nämnden verksamhetsplan för 2022.  
 
Det mest framträdande ur ett personalperspektiv är att förvaltningen fortsatt stärka arbetet med fokus 
på att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är även ett av nämndens prioriterade områden under 2022. 
Förvaltningen har tagit fram strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en 
hälsofrämjande arbetsmiljö genom bland annat återkommande dialog om arbetsmiljö och 
arbetsbelastning.  Positiv utveckling har varit sjukfrånvaron hos personalen har fortsatt minskat under 
2021. 
 

 
 

Tabell 1. Faktaruta

Mnkr Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Utfal l  

2019

Intäkter -53,6 -66,8 -76,2

Personalkostnader 126,7 132,5 138,4

Övriga kostnader 178,8 180,4 174,7

Summa 251,9 246,1 236,9

Förändring i % 2% 4% 7%

Nettoinvesteringar 0,1 0,1 0,8

Nettokostnad kr/inv 12 409 12 194 11 777
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Tabell 2. Driftredovisning 2021

Mnkr Budget 

2021

Utfal l  

2021

Budget- 

avv ikelse 

2021*

Intäkter -52,2 -53,6 1,4

Personalkostnader 127,6 126,7 0,9

Övriga kostnader 168,6 178,8 -10,2

Summa 244,0 251,9 -7 ,9

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

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 ansvarar för;  

 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,  

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

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

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

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

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

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

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

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

 budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453)  

 arbetsmarknadsinsatser och uppdragsutbildning. 

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

 kommunens övergripande integrationsarbete,  

 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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3 Året i korthet  

 Digital ansökan om försörjningsstöd har införts 

 Fortsatt arbete med Barnets bästa gäller 

 Verksamheten Riksdagsmannen blir till 

 Avdelningen Barn och familj och Vuxen blir en avdelning  

 Utbildning i nya former 

 Vuxenutbildning, gymnasieskola och arbetsmarknadsenhet inom samma avdelning.  

 
Digital ansökan om försörjningsstöd har införts.  
Inom avdelningen för ekonomiskt bistånd har elektronisk ansökan för försörjningsstöd införts enligt 
planering.  Efter genomförda utbildningar och publicerande av E-tjänsten på kommunens hemsida 
kunde individer ansöka försörjningsstöd digitalt. Under uppstartsperioden var det ett urval av klienter 
som ansökte via E-tjänsten för att på så sätt även kunna säkerställa funktionalitet med mera inför att 
fler individer ska ansöka om försörjningsstöd genom den digitala tjänsten. För närvarande är det ett 40-
tal individer som använder sig av elektronisk ansökan för försörjningsstöd.  
 
Fortsatt arbete med Barnets bästa gäller 
Arbetet med det länsövergripande projektet ”Barnets bästa gäller!” har fortsatt under 2021. 
Förvaltningen för arbete och lärande har i samverkan med utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetat med fokus på ”Barnets bästa gäller!”. Förvaltningarna har under året genom 
gemensamma möten med de ansvariga fortsatt med den gemensam förvaltningsövergripande 
handlingsplanen. Den framtagna handlingsplanen är ett stöd i arbetet med det övergripande målet att 
utveckla samarbete med varandra för barnets bästa. Handlingsplanen innehåller både en övergripande 
inriktning för arbetet och konkreta aktiviteter som främjar närvaron i skolan, utveckla rutiner kring 
trepartssamtal och anmälningar enligt socialtjänstlagen samt bilda en familjecentral som är ett 
pågående arbete mellan förvaltningarna i ihop med Region Kronoberg. I samband med att 
Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 har det också skapats aktiviteter för hur det ska 
implementeras i arbetet, bland annat ska det skapas en gemensam strategi för implementering och hur 
barnets röst och perspektiv lyft in i våra olika beslut. Under 2021 har omsorgsförvaltningen erbjudits att 
delta i det fortsatta arbetet med ”Barnens bästa” med anledning att det har ansvar för barn och 
ungdomar som har insatser beslutade enligt LSS och i vissa fall även SoL. Under första delen av 2021 
beslutade styrgruppen för ”Barnens bästa i Alvesta” att tillsätta en barnens bästa samordnare, som 
samfinansieras av förvaltningen för arbete och lärande, utbildningsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt kommunledningen. Tjänsten tillsattes 1/7. Huvuduppdraget är att 
implementera den regionövergripande ”Kronobarnsmodellen” samt ANDTS ansvar. 
 
Verksamheten Riksdagsmannen blir till 
Under våren 2020 beslutade nämnden att en omorganisering av Mötesplats Centrum skulle ske. 
Mötesplats Centrum har varit en verksamhet där invandrar-/nyanlända kvinnor som har varit i behov av 
sysselsättning, men som inte haft kapacitet att praktisera eller komma ut i arbetslivet varit verksamma 
på. Under flerårstid har kvinnorna på Mötesplats Centrum arbetat och utvecklats till att nu kunna 
komma ut i arbetslivet vilket gett utrymme för en omorganisation av verksamheten.  
 
I Alvesta kommun har det funnits ett stort behov av att skapa meningsfull sysselsättning för personer 
med funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Den nya omorganiserade verksamheten har 
hade uppstart under 2020, implementeringsarbetet fortsatte under 2021. Verksamheten erbjuder 
meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller 
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missbruksproblematik och insatsen utges efter beslut enligt socialtjänstlagen. Stor vikt har lagts på ett 
inkluderande förhållningssätt för besökare/deltagare för att motverka utanförskap. Insatserna är 
anpassade efter den enskildes behov och förutsättningar. Den omorganiserade verksamheten 
”Riksdagsmannen” kommer också att vara en öppen träffpunkt för alla, utan biståndsbeslut.  Under 
2021 har verksamheten fortsatt med sitt arbete i tillfälliga lokaler. Under hösten 2021 påbörjades 
renovering och ombyggnation av lokaler som blir anpassade efter behoven för verksamheten. Inflyttning 
är preliminärt planerat till sommaren 2022. 
 
Avdelningarna Barn och familj och Vuxen blir en avdelning. 
I samband med att avdelningschef på Avdelning vuxen skulle avsluta sin anställning fattades beslut om 
att organisera om de båda avdelningarna. Syfte med omorganisationen var att samverka i större 
utsträckning än tidigare. Den nya organisationen trädde i kraft 1 mars 2021. Ledningsgruppen på den 
nya avdelningen har under 2021 samlat processer som är gemensamma och har som mål att under 2022 
att utreda vidare vissa processer i syfte att ytterligare utöka samverkan och förbättra servicen till 
kommuninvånarna. 
 
Under 2021 har det pågått ett arbete med att belysa hur LSS ska flyttas till omsorgsförvaltningen på och 
vad det kommer att innebära för brukarna. Medarbetare med nyckelfunktioner har under hösten 
deltagit i workshops för att synliggöra förbättringsområden inom området och framför allt i samverkan 
mellan förvaltningen för arbete och lärande och omsorgsförvaltningen.  
 
Utbildning i nya former  
Vuxenutbildningen är en viktig samverkanspart när det gäller att få fler individer i självförsörjning. 
Förstärkt samverkan inom klustret har under hösten 2021 fortsatt utvecklas där ett teambaserat 
arbetssätt över enhetsgränser.  En översyn över utbildningsutbudet är uppstartat för att dels matcha 
individers önskemål och behov av utbildning och dels för att matcha näringslivets behov av 
kompetensförsörjning i högre utsträckning. Fler rekryterande insatser pågår för att få fler ungdomar att 
välja Alvesta gymnasieskola. Målet är att fler ungdomar stannar och går gymnasieskolan i Alvesta 
kommun. Under hösten har även planering av två nya gymnasieprogram intensifierats.  
 
Vuxenutbildning, gymnasieskola och arbetsmarknadsenhet inom samma avdelning.  
Under 2021 genomfördes organisationsförändring som innebar att arbetsmarknadsavdelningen 
numera är organiserad inom Allbo Lärcenter som en arbetsmarknadsenhet (AME). Genom att 
arbetsmarknadsenheten finns inom avdelningen Allbo Lärcenter och genom närmre samarbete med 
avdelningen Ekonomiskt bistånd har det medfört ökade möjligheter att skapa förutsättningar för ett 
livslångt lärande med fokus på kompetensutveckling efter individens behov och förutsättningar. 
Samtidigt kan särskilt fokus läggas på arbete för att vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjlig.  
En del i det arbetet har varit den fortsatta utvecklingen och förstärkningen av vuxenutbildningen i 
kombination med SFI.  
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4 God ekonomisk hushållning 

4.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

 Finanspolitisk riktning 

 Personalpolitisk riktning 

 Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade indikatorerna väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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4.1.1 Fokusområde: Barn & ungas behov 
 
Mål 
Våra barn och elever blir världsmedborgare genom en likvärdig, jämställd och utvecklande utbildning. 
Utbildningen ska präglas av trygghet och studiero. Barns och ungas hälsa ska stärkas. 

 
 
 
Andelen gymaniselever med examen inom 3 år, hemkommun har ökat från 56,5 procent under 2020 till 
61, 6 procent under 2021 vilket innebär att målet för ett högre resultat än 2020 kan bedömas som 
uppnått, men resultatet kan inte anses fullt tillräcklig. Det är dock en positiv utveckling men 
förvaltningen har fortsatt särskild fokus på att andelen med gymnasieexamen ska öka och att betydligt 
fler elever ska få sin gymanisexamen inom tre år. Förvaltningen har under föregående år särskilt 
fokuserat på uppföljning av elevers frånvaro, det har också möjliggjort att tidigt kunna upptäcka elever 
som avvikit från sina studier i större utsträckning. Det har även varit särskilt fokus på den fortsatta 
utvecklingen av förvaltningens arbete med kommunalt aktivitetsansvar som arbetat med olika insatser 
för elever med svårigheter i skolan av olika anledningar.  
 
Kombinationen av förvaltningens fortsatta arbete med uppföljningen och mer fokus på KAA kan ses som 
en anledning till att andelen gymnasielever med examen inom tre år har ökat under 2021. Alvesta 
kommun ligger dock fortsatt lågt i andelen elever med gymnasieexamen inom tre år i jämförelse med 
andra liknande och jämförbara kommuner. Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av 
nyckeltalet och har även det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2022, 2023 och längre fram, att 
andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan ska öka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultat Resultat
Uppgift 

lämnas av

2021 2020

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021

Gymnasieelever med examen inom 3 år,  

hemkommun, procent                                                            
61,60% 56,5% UN, NAL
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4.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

Ledningsprocess - Finanspolitisk riktning  

 

 En sammanhållen och sömlös LSS verksamhet för både unga och vuxna 

 Effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget  

Nuläge/resultat 
 
Förvaltningen för arbete och lärande har medverkat i utvecklingen och omställningsarbetet för att 
myndighetsutövningen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska 
organiseras på omsorgsförvaltningen.  
 
Inom avdelningen för ekonomiskt bistånd fortskrider implementeringen av den elektroniska 
ansökan för försörjningsstöd enligt planering. Inköpet av IT-verktyget som tillhandhåller E-tjänsten 
är klart. Under våren har vissa anpassningar av blanketter och beslut utifrån avdelningen lokala 
behov genomförts. Under början på hösten genomfördes utbildningsinsatserna för handläggare på 
avdelningen. Starten för den elektroniska ansökan för ekonomiskt bistånd genomfördes i oktober 
2021. Under första delen av uppstartsperioden erbjöds ett mindre urval av klienter användningen 
av tjänsten för att testa all funktionalitet och säkerställa både funktion och de rättsliga aspekterna. 
Från och med november månad 2021 erbjuds de klienter som har förutsättningar att klara verktyget 
e-ansökan för ekonomiskt bistånd att ansöka via webben. Lärandet är att det tar tid att 
implementera e-ansökan utifrån bristande digitaliseringskunskaper hos medborgarna.  
 
I linje med målet om effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget har det under 2021 
inom socialpsykiatrin arbetats med den fortsatta implementeringen av arbetsmetoden IBIC 
(individens behov i centrum). IBIC bidrar till att ett mer behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 
för handläggare inom socialpsykiatrin. Det systematiska arbetssättet ger säkrare överföring och 
återanvändning av information. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett 
likvärdigt sätt samt att de får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av 
aktiviteter och delaktighet.  
 
Under 2021 har det arbetats för att ta fram en IT-plan för förvaltningen för arbete och lärande. Den 
framtagna IT-planen beskriver samtliga av förvaltningens digitaliseringsuppdrag som ska arbetas 
med på både kort och lång sikt.  
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Ledningsprocess – Personalpolitisk riktning  

 

 Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare 

Nuläge/resultat 
 

 Under 2021 har det arbetats för medarbetarnas ökade delaktighet i målarbetet vid 

förvaltningen för arbete och lärande. Det har genomförts möten med förvaltningsledningen 

gällande både arbetet med förvaltningens innevarande mål men stort fokus under våren 

har varit att gemensamt ta fram förslag på mål och utvecklingsområden inför framtiden. 

Utöver det har arbetsledare på olika sätt inom sina respektive verksamheter integrerat även 

sina medarbetare det arbetet.   

 Under 2021 har ett särskilt fokusområde varit arbetet med värdegrunden, särskilt viktigt har 

varit att samtliga medarbetare ska känna till Alvesta kommuns värdegrunden och att den 

ska vara tillgänglig. Värdegrunden har tagits upp på arbetsplatsträffar (APT) på 

förvaltningens samtliga verksamheter och har varit en del av medarbetarsamtalen under 

hösten. 

 Förvaltningen har under 2021 genomgått vissa organisationsförändringar, ett fokusområde 

har varit att under dessa processer se till att närvarande arbetsledning ska finnas tillgänglig 

för samtliga medarbetare inom alla verksamheter. Löpande avstämningar har varit särskilt 

viktigt. 

 Med anledning av att minska smittspridningen på grund av Covid-19 har förvaltningen på 

olika sätt arbetat för att följa aktuella rekommendationer och anpassa verksamheterna 

efter omständigheterna. Hemarbetet har utökats under våren och samtliga medarbetare 

har fått möjlighet att anpassa sin arbetsmiljö hemma i den utsträckning det är möjligt. 

 Förvaltningen har under hösten/vintern arbetat fram riktlinjer och rutiner för att möjliggöra 

visst hemarbete även i fortsättningen.  

 
 
Ledningsprocess – Hållbarhetspolitisk riktning 

 

 Öka antalet aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030 

Nuläge/resultat 
 
Under våren 2021 har det på Allbo Lärcenter arbetats för att se över sophanteringen och 
återvinning inom skolans område. En överenskommelse framtagen med 
arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Hus för hantering av sopor och återvinning på skolan 
område. Det arbetas fortsatt med att även ta fram rutiner både för återvinning och källsortering 
inomhus och sophantering på skolgården.  
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Verksamhetsprocess – Hållbar tillväxt 

 

 Utbildning som leder till självförsörjning  

 Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning 

Nuläge/resultat 
 
Det är ett pågående arbete att påskynda självförsörjningen för individer. Förvaltningen arbetar 
ständigt med individens framtida försörjning i fokus. Verksamheten anpassas löpande efter 
omvärlden fluktueringar. Det har även skett omprioriteringar i budgeten för att lägga mer resurser 
på arbetsmarknadsdelen och två arbetsmarknadskoordinatorer har anställts. Fokus för 
arbetsmarknadskoordinatorer ska vara personer som lever på försörjningsstöd och är mellan 25 och 
45 år. Arbetsmarknadskoordinatorerna har haft tät samverkan med socialsekreterare och 
Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer.  
 
I arbetet med tidiga insatser för att få ut individer till självförsörjning har förvaltningen startat ett 
s.k. ungdomskontor på arbetsmarknadsavdelningen. Ungdomskontoret riktar sig till arbetssökande 
mellan 18–25 år och erbjuder: 

 Möjlighet att träffa en coach som hjälper i jobbsökandet 

 Möjlighet att träffa en Studie och yrkesvägledare 

 Hjälp att hitta en praktikplats på antingen företag eller i kommunen 

 Möjlighet att prova på ett jobb i Kommunen under 4 månader 

 Få stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och dess insatser 

Sedan starten har man haft kontakt med cirka 85 ungdomar, sex har gått till arbete och planen är 
att ytterligare tio ungdomar ska komma ut i arbete under hösten 2021. 
 
Under våren 2021 har det arbetats för utveckling av vuxenutbildningen vi Allbo Lärcenter. Bland 
annat har förslag på nya inriktningar för vuxenutbildning i kombination med SFI tagits fram. Under 
hästen 2021 har tre nya kombinationsutbildningar startat; lager och logistik, handel och 
restaurangbiträde.  
 
En arbetsgrupp är bildad med fokus på att bland annat att ta fram förslag på möjlighet till 
chattfunktion för studie- och yrkesvägledare. Arbete pågår att upprätta behovsanalys, utifrån det 
som framkommer från behovsanalysen och erfarenhetsutbyte med andra kommuner kommer 
arbetsgruppen att ta fram lämpliga alternativ för chattfunktion.    
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Verksamhetsprocess – Människors vardag 

 

 Den lokala överenskommelsen (LÖK) ska prägla förvaltningens arbete 

Nuläge/resultat 
 
Under året har aktivt arbete pågått för implementering och uppföljning av den strategiska 
överenskommelsen i Kronobergs län (SÖK). Ett styr- och uppföljningssystem är framtaget för arbete 
med den strategiska överenskommelsen som ska leda fram till indikatorer för implementering av 
den lokala överenskommelsen (LÖK). En länsövergripande studie har också genomförts där 
utförarna har tillfrågat nyanlända om deras syn på hur de kan bidra till regionens utveckling och 
kompetensförsörjning. Vilka förbättringsområden som det utifrån de nyanlända finns behov av.   
 

 
 
Verksamhetsprocess – Barn och ungas behov 

 

 Barnens bästa gäller i Alvesta! 

Nuläge/resultat 
 
I arbete med barnets bästa i Alvesta har fokus varit att utveckla familjecentrum till familjecentral. 
Region Kronoberg och Alvesta kommun har en pågående planering för familjecentral i Alvesta. 
Målsättningen är fortsättningsvis att familjecentralen ska vara klar under 2022. Under 2021 har det 
genomförts ett antal studiebesök på familjecentraler i länet där syftet varit att få kunskap i 
utformandet av en familjecentral i Alvesta.  
 
För att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet ska en barnkonsekvensanalys 
finnas med. I utredningsarbetet inom förvaltningen för arbete och lärande används 
barnkonsekvensanalyser.  Konsekvensanalyser finns numera även med i tjänsteskrivelser och 
tjänstemän ska där redogöra för de olika konsekvensområdena som legat till grund för beslutet 
genom att tänka utifrån barnrättsanalys, ekonomiska konsekvenser, socioekonomiska konsekvenser 
med flera. Inom kommunen pågår även arbete att ta fram ett kommunövergripande styrdokument 
avseende barnkonsekvensanalyser som ska gälla för samtliga verksamheter hela kommun. 
 
Under våren 2021 har familjeorienterat boendestöd initierats och kommer att under hösten ha 
implementerats fullt ut på samtliga enheter inom avdelningen Barn. För ändamålet finns även en 
utsedd arbetsgrupp som arbetar med att hitta och föreslå en långsiktigt hållbar lösning gällande 
användbart och välfungerande dokumentationssystem för verksamheterna för insatsen 
familjeorienterat boendestöd.  
 
I Alvesta kommun, ett samarbete mellan förvaltningen för arbete och lärande och barn och 
elevhälsan finns det ett redan etablerat närvaroteam som riktar sig till elever i grundskolan. 
Närvaroteamet arbetar processtyrt kring elever med problematisk skolfrånvaro. Under våren har 
arbete påbörjats med att utveckla närvaroteam även för gymaniselever i Alvesta kommun. Det 
arbetas bland annat för att förstärka IM-alternativ som arbetar med att fånga upp elever med 
behov av särskilda insatser och stöd.    
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Nämnden för arbete och lärande beslutade under våren 2020 att till hösten 2021 starta nationella 
yrkesprogram i form av gymnasiala lärlingsutbildningar. Nu inför höstterminen 2021 har två 
nationella yrkesprogram startat vid Alvesta Gymnasieskola. Yrkesprogrammen är i form av 
gymnasiala lärlingsutbildningar; ett vård- och omsorgsprogram och ett barn- och fritidsprogram. För 
att öka antalet elever som tar examen inom tre år har det arbetats med att öka lärlingsprogrammen 
i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för elever. Kommunens kostnader för 
köp av utbildning har ökat kraftigt de senaste åren, genom att utöka utbudet och säkerställa en 
bredare valmöjlighet för elever på lokal nivå är prognosen att fler elever kommer erhålla en 
gymnasieexamen inom tre år samt att förvaltningen kan i större utsträckning påverka de kostnader 
som idag finns för köp av utbildning.  
 
Genom att öka antalet elever på gymnasiet på hemmaplan ökar även möjligheterna till uppföljning 
av elevers frånvaro och att tidigt förslå insatser som ska bidra till att elevers frånvaro minskar, att 
eleverna klarar målen och på så sett erhåller sin gymnasieexamen inom tre år. Under 2021 har 
kontakten med externa gymnasieskolor utökas markant. 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 årsskiftet 2020/2021 finns det 
en avsedd medarbetare vid förvaltningen 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 även arbetats med att ta fram rutin/process för arbetet. 
 

 
Verksamhetsprocess – Trygg välfärd 

 

 Förebyggande och tidiga insatser 

Nuläge/resultat 
 
Inom förvaltningens samtliga verksamheter arbetas det med fokus på förebyggande och tidiga 
insatser. I samverkan med polisen och övriga verksamheter inom kommunen som ansvarar för unga 
pågår ett gemensamt arbete med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Aktuella berörda 
personer från respektive verksamhet träffas återkommande i samverkansmöten för att få en 
gemensam lägesbild. Medarbetare inom förvaltningen deltar även på elevhälsomöten inom 
utbildningsförvaltningen, genom att informera aktörer på det lokala planet uppnås effekt för tidig 
upptäckt. Utvecklingen av Familjecentral är en av yttersta vikt för att tidigt upptäcka behov hos barn 
och vuxna i syfte att minimera högintensiva insatser i framtiden samt främja språkutvecklingen hos 
både unga och vuxna. 
 
Fältverksamheten har fortsatt utvecklat och utökat samverkan med aktörer på det lokala planet. 
Fält är närvarande i stor utsträckning där unga befinner sig och synliggör möjligheter. Intensivt 
arbete görs för att få möjlighet att närvara på skolor och bli en naturlig del av ungas vardag. Under 
året har samverkan utökats mellan fältverksamheten och Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
För mer säker digital kommunikation mellan klient och socialsekreterare inom samtliga 
myndighetsområden har det tagits fram möjligheter till säker meddelandefunktion direkt via 
verksamhetssystemet LifeCare. Aktuell klient får avisering via SMS, för att ta del av det inkomna 
meddelandet krävs inloggning med mobil bank ID.  
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5 Ekonomi 

 
Totalt sett visar nämnden för arbete och lärande en negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om 
cirka -7,9 miljoner kronor.  
 
När det gäller intäkter så har arbete och lärande redovisat högre intäkter än budgeterat, cirka 1,4 
miljoner kronor mer än budget, i förhållande till föregående år är utfallet en avsevärd minskning, 
ungefär -14,6 miljoner kronor. Även föregående år var det en intäktsminskning mot året dessförinnan. 
 
Avseende personalkostnaderna så är avvikelsen positiv i förhållande till budget, utfall på 126,7 miljoner 
kronor i förhållande till budget på 127,6 miljoner kronor. Föregående år var totala personalkostnader 
132,5 miljoner kronor, alltså en minskning även här. När det gäller personalkostnader på arbete och 
lärande så ingår även kostnader för familjehem, jourhem och arbetsmarknadsanställningar, budget på 
cirka 30,1 miljoner kronor med ett utfall på 29,2 miljoner kronor. 
 
Beträffande övriga kostnader var det budgeterat 168,6 miljoner kronor medan utfallet uppgick till 178,8 
miljoner kronor, en negativ avvikelse på ca -10,2 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har 
dock utfallet minskat då det under år 2020 var 180,4 miljoner kronor. 
 

5.1 Driftredovisning 

 
 

 
 
  

Tabell 3. Driftredovisning 2021

Mnkr Budget 

2021

Utfal l  

2021

Budget- 

avv ikelse 

2021*

Utfal l   

2020

Intäkter -52,2 -53,6 1,4 -66,8

Personalkostnader 127,6 126,7 0,9 132,5

Övriga kostnader 168,6 178,8 -10,2 180,4

Summa 244,0 251,9 -7 ,9 246,1

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

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet

Mnkr Budget 

2021

Utfal l  

2021

Budget- 

avvikelse 

2021*

Utfal l   

2020

Nämnd 1,4 1,3 0,1 1,3

Stab och övergripande verksamhet 123,7 120,5 3,2 121,3

varav köp av utbildning 88,6 87,3 1,3 88,4

Avd Barn och Vuxen 62,1 65,2 -3,1 60,1

Avd Ekonomiskt bistånd 30,6 31,5 -0,9 31,2

Avd Allbo lärcenter + 

arbetsmarknadsenheten (AME)
26,3 33,5 -7,2 32,2

Summa 244,0 251,9 -7 ,9 246,1

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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Analys av årets utfall 
Nämnden för arbete och lärande har en total avvikelse på -7,9 miljoner kronor.  
 
För stab och övergripande verksamhet visas en positiv avvikelse gentemot budgeterade anslag. Dock 
består den till stor del av en intern elevavstämning gentemot avdelning Allbo Lärcenter som visar 
motsvarande negativ avvikelse, cirka 3,4 miljoner kronor. Staben har högre kostnader för it under 2021 
än budgeterat. Detta beror till stor del av tillfälliga kostnader under året för byte av olika IT-system och 
uppgradering och utveckling av befintliga. När det gäller köp av utbildning så visar den totalt sett en 
positiv nettoavvikelse vid årets slut gentemot budget. Staben har också fått högre intäkter än 
budgeterat i form av till exempel sjukersättning för Covid-19.  
 
För avdelning Barn och Vuxen visas en negativ avvikelse på totalt cirka -3,1 miljoner kronor. Det har 
kommit in högre intäkter i form av statsbidrag för till exempel familjehem och för god och nära vård. 
Dock har förväntade intäkter från Migrationsverket för stödboendet inte kommit, vilket gör att 
stödboendets enhet visar en negativ avvikelse. När det gäller personalkostnaderna för avdelningen så 
visar avdelningen totalt sett en positiv avvikelse mot budget, dock kan det variera mellan enheterna 
inom avdelningen. Beträffande övriga kostnader så visar avdelning Barn och Vuxen totalt sett en 
avvikelse mot budget på drygt -7,2 miljoner kronor. Där placeringar inom både enhet barn och inom 
enhet vuxen överskrider sina anslag, detta på grund av både fler placeringar än budgeterat och även 
dyrare. 
 
När det gäller Avdelning Ekonomiskt bistånd så är avvikelsen cirka -0,9 miljoner kronor mot budget. 
Även om intäkterna från Migrationsverket har minskat under flera år så har betydligt högre intäkter 
kommit in än förväntat. Utbetalning av försörjningsstöd är cirka 24,5 miljoner kronor totalt för året. 
 
Beträffande Avdelning Allbo Lärcenter (ALC) & Arbetsmarknadsenheten (AME) så är avvikelsen totalt 
sett -7,2 miljoner kronor, men som beskrivits ovan består den avvikelsen av en intern omföring av 
elevtalsavstämning (-3,4 miljoner kronor). Dessutom fick cirka 2,1 miljoner kronor av Skolverkets 
statsbidrag för år 2020 betalas tillbaka, vilket inte var förväntat. Dock har mer intäkter från 
Migrationsverket än beräknats redovisats under året. När det gäller ersättning från Arbetsförmedlingen 
för arbetsmarknadsanställningar så har lägre intäkter redovisats än tidigare beräkning med cirka 1 
miljon kronor. Beträffande personalkostnader så är avvikelsen totalt sett för hela avdelningen -0,9 
miljoner kronor, däremot är det variationer mellan avdelningens olika enheter, där AME har en positiv 
avvikelse gentemot personalbudgeten medan gymnasiet har en negativ avvikelse.  
 
Utfall jämfört med föregående år 
När det gäller staben och övergripande verksamhet så är utfallet i förhållande till föregående år något 
lägre. Detta kan till viss del ha en förklaring i att det har kommit statsbidrag som dels inte var 
budgeterade, dels var högre än förväntat. För köp av gymnasieutbildning har bruttoutfallet mattats 
något i förhållande till föregående år. Orsakerna kan vara flera, bland annat att årskullen som började 
höstterminen 2021 var färre i antal än tidigare årskullar och att några elever har valt att studera vid 
Alvesta gymnasium.  
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En ökning av kostnader för elever i behov av särskilt stöd har ökat sedan föregående år vilket innebär 
att budget för detta behöver ses över i framtida budgetarbete. Tilläggsbeloppen har ökat sedan år 2018 
från 1,7 miljoner kronor brutto till 3,2 miljoner kronor. 
 

 
 
 
Beträffande Avdelning Barn och Vuxen så har nettoutfallet gentemot föregående år ökat. Vilket har sin 
förklaring av dels minskade intäkter för stödboende, dels ökade kostnader för placeringar för både 
Enhet Barn och Enhet Vuxen.  
 
I diagrammet nedan ses kostnadsökningen för HVB barn från 8,2 miljoner kronor år 2019 till 10,5 
miljoner kronor år 2021. 
 

 
Notera att skalan i ovan diagram inte börjar på noll. 
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Även när det gäller enhet vuxen så har kostnaden för placeringar ökat markant sedan 2018, då 1,7 
miljoner kronor, bruttoutfallet år 2021 är 4,8 miljoner kronor. En liten minskning kan ses år 2021, men 
om det avser en tillfällig minskning går inte att avgöra i dagsläget. 
 

 
 
 
För avdelning Ekonomiskt bistånd så är nettoutfallet något högre än föregående år, cirka 0,3 miljoner 
kronor. När det gäller intäkterna från migrationsverket så har de minskat de senaste åren från 12,9 
miljoner kronor år 2018 till 4,5 miljoner kronor år 2021. 
 

 
 
Utbetalning av försörjningsstöd har minskat gentemot utfall föregående år och ligger i stort som 
budgeterat anslag. 
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Avseende avdelning Allbo Lärcenter och AME så är nettoutfallet något högre i förhållande mot 
föregående år. Anledningen är minskade intäkter både för statsbidrag från Skolverket och från 
arbetsförmedlingen, vilket inte var något som kunnat förutses. När det gäller personalkostnaderna så 
har ett anpassningsarbete pågått för att minska på Allbo Lärcenter, detta arbete fortgår. I diagrammet 
nedan syns att år 2019 var total bruttokostnad för personal cirka 41,2 miljoner kronor medan för år 
2021 var motsvarande kostnad 33,2 miljoner kronor.  
 

 
 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 2022 
För att nå en budget i balans så kommer arbetet att fortsätta med översyn av personalbehovet kontra 
utbildningsutbudet på Allbo Lärcenter. De mål och särskilda uppdrag som finns i verksamhetsplanen 
2022 kommer att arbetas med under året genom handlingsplaner. Det innebär bland annat en 
omställning av arbetsmarknadsenheten utifrån förändrade förutsättningar för 
arbetsmarknadsanställningar, fortsatt arbete med hemmaplanslösningar och att stabilisera 
kostnaderna för gymnasieutbildning. 
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5.2 Investeringsredovisning 

Under år 2021 har endast 0,1 miljoner kronor förbrukats vilket även förbrukades under år 2020. Dock 
är behovet betydligt större då en förnyelse av utrustning till yrkesförarutbildningarna och även de 
gymnasiala fordonsprogrammen behövs. 
 

 
 
Större budgetavvikelser 
Den totala avvikelsen är cirka 0,5 miljoner kronor. Investeringar av den utrustning som behövs till 
yrkesförarutbildningen har en beräknad kostnad till ett betydligt högre belopp än den investeringsram 
som finns vilket gör att investeringen har skjutits på framtiden. 
  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mnkr Budget 

2021

Budget- 

avvikelse 

2021*

Utfal l  

2020

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Inventarier 0,6 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1

Summa 0,6 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1

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

Utfal l  2021
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal 

 
 
Antal anställda 
Inom förvaltnignen för arbete och lärande har både nettoårsarbetare (arbetad tid) och antalet 
tillsvidareanställda minskat mot tidigare år. Minskningen från 2019 till 2020 beror främst på 
omorganisation och den fortsatta minskningen under 2021 beror på omställning och mer fokus på 
resursoptimering inom förvaltningen.   
 
Pension inom 10 år 
Inom förvaltningen för arbete och lärande har andelen för pension inom 10 år legat på en jämn nivå. 
Det som kan bli en större utmaning framöver med anledning av pensionsavgångarna är att planera för 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling på lång sikt för att säkerställa att det finns medarbetare 
med rätt kompetens. 
 
Sjukfrånvaro 
Tabellen ovan visar tydligt att sjukfrånvaron vid förvaltningen frö arbete och lärande har fortsatt minskat 
under 2021. Minskningen av sjukfrånvaron under 2021 går att se både i antalet sjukdagar per anställda 
som minskat från 15,4 dagar under 2020 till 9,6 dagar under 2021 och sjukfrånvaron i procent.  
 
Större utbildningsinsatser under året 

 Webbutbildning via Linnéuniversitet: Socialt arbete med försörjningsstöd – 
kompetensutveckling för yrkesverksamma socialsekreterare. Linnéuniversitetet och Sveriges 
kommuner och regioner. 
 

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare

2021 2020 2019

Antal  anstäl lda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 135,3 138,2 175

Antal tillsvidareanställda* 155,0 162 174

Personalomsättning 16,1% 12,40% 16,10%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 98,6% 98,50% 98,50%

Pension inom 10  år

Antal 33,0 34 39

Andel 21,3% 21,00% 22,40%

Sjukfrånvaro 

Antal sjukdagar per anställd 9,6 15,4 18,6

Sjukfrånvaro i procent 2,9% 4,50% 5,00%

   varav män 2,4% 4,10% 4,70%

   varav kvinnor 3,1% 4,70% 4,60%

   varav längre än 59 dagar 33,3% 51,20% 65,40%

* per december månad
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 PATRIARK-utbildning (Utbildning i strukturerade professionella riktlinjerna för bedömning och 
hantering av risk vid hedersrelaterat våld).  

 SUV-Utbildning (Utbildning i verktyg för systematisk uppföljning av socialtjänstens insatser till 
våldsutsatta på individnivå).  

 Utbildning för familjehemshandläggare i ”Att utreda familjehem”.  
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7 Nyckeltal 

Andelen gymaniselever med examen inom tre år 
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. 
 
 
Antalet aktualiseringar – Våld i nära relationer  

Behovet av insatser för personer som 
lever med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck har ökat 
de senaste åren. Sedan 2018 (22 
aktualiseringar) har det skett en ökning 
med 164 procent. Från 2020 till 2021 har 
antalet aktualiseringar ökat från 45 till 58.  
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. Under 2022 och framåt är ett av nämndens prioriterade områden att skapa en trygg 
miljö för personer som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Bland annat ska det arbetas för att fortsatt minska mörkertalet och att fortsätta synas samt öka 
tillgängligheten. Under 2022 är arbetet i gång med att skapa en plan för informationsspridning 
och utbildning för hela kommunkoncernen.  
 
 
Andelen med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 
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 
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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 
 
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.  
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8 Framtid 

Efter genomförd omvärldsbevakningen ser förvaltningen för arbete och lärande tre särskilda 
fokusområden och utmaningar som kommer har större påverkan i framtiden, Inkludering och vägen till 
självförsörjning, digitaliseringens utveckling och ett ökat behov av stöd.  
 

 

 Inkludering och vägen till självförsörjning  

o Förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken, utvecklingen på 

arbetsmarknaden och möjligheterna till kompetensutveckling efter individens 

behov och förutsättningar.  

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

delaktighet. 

o Personer med liten utbildningsbakgrund, som behöver stärka språket och få en 

utbildning.  

o Personer som behöver arbetsmarknadsträning/ anställning och 

samhällsinformation.  

o Behov av ekonomiskt bistånd innan individen blir självförsörjande. 

o Färre barn och unga i hushåll med ekonomiskt bistånd.  

o Utökat behov av samverkan och mer fokus på temabaserat arbetssätt med 

individen i centrum. 

 

 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 Utökad fokus på serviceinsatser med anledning av nya Socialtjänstlagen 

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).  

o Barn, unga och vuxna med behov av insatser vid psykisk ohälsa, social utsatthet 

och utanförskap.  
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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 dec 2021 1

Avslutade familjehem, avd 

Barn&Vuxen 2112 250

besparingen startar 210615, avser 

specifik placering

2

Lägre placeringskostnad, avd 

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

Lägre placeringskostnad, avd 

Barn&Vuxen 2112 200

Besparingen startar 210801, avser 

specifik placering

3

Ökade intäkter intern service, 

AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021 3

Ökade intäkter intern 

service, AMA 2112 200 Löpande ökning under året

4 Vakanssättning personal AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021 4

Vakanssättning personal 

AMA 2112 200

Besparingen startar 210901, avser 

specifik tjänst

5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 1034 Avd B&V juni 21 dec 2021 5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 2112 1034

Statsbidrag som tillförs för att täcka 

kostnader familjehemsvård

6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 600 Köp av utb juni 21 dec 2021 6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 2112 1900

Sänkta kostnader för köp av externa 

gymnasieplatser

7

Minskade personalkostnad 

Gymnasiet 260 Gymnasiet juni 21 dec 2021 7

Minskade personalkostnad 

Gymnasiet 2112 260

Minskad personalkostnad Gymnasiet, 

avser specifik tjänst

8 Minskad personalkostnad AMA 200 AMA aug 21 dec 2021 8

Minskad personalkostnad 

AMA 2112 200

Minskad personalkostnad AMA, avser 

specifik tjänst

9 Intäkter IM yrk 477 Köp av utb juni 21 dec 2021 9 Intäkter IM yrk 2112 280 Intäkt försäljning av utbildning

10 VFG 950 Köp av utb juni 21 dec 2021 10 VFG 2112 0

Köp av utbildning, nämnden har fått 

rätt när saken prövades hos 

skolverket, dock ej avgjort rättsligt

Summa åtgärder 4371 Summa 4524

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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Prislista för bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning till fristående och kommunala 
gymnasieskolor  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förslag på prislista för 
interkommunal ersättning och bidragsbelopp för gymnasieskola 2022.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande ska fastställa bidragsbelopp och interkommunal 
ersättning till fristående och kommunala gymnasieskolor. 

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

Beslutsunderlag 

Prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning 2022, daterad den 10 
februari 2022.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Ekonom 

  



Bidragsbelopp 2022 

 

Avseende bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor har Alvesta kommun samma belopp som 

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

tillämpas Skolverkets riksprislista.  

Med undantag för introduktionsprogrammen språkintroduktion, individuellt alternativ och 

yrkesintroduktion inriktning fordon- och transportprogram (FT), vård- och omsorgsprogram (VO), 

barn- och fritidsprogram (BF) och försäljning- och serviceprogram (SF), som bedrivs i Alvesta 

kommuns regi, samt gymnasial lärling för barn- och fritidsprogrammet, vård- och 

omsorgsprogrammet, fordon- och transportprogrammet inrikt. Personbil och försäljning- och 

serviceprogrammet, vilka också bedrivs i Alvesta kommuns regi. 

Yrkesintroduktion försäljning- och serviceprogram och gymnasial lärling för fordon- och 

transportprogram inrikt personbil och försäljning och serviceprogram startar ht 2022. 

 

Ersättningsbelopp till friskolor

Program

Total 

elevpeng 

kr/elev

Pris per 

termin

Belopp 

per 

månad

Barn- och fritidsprogrammet BF 95 300 47 650 7 942

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 142 700 71 350 11 892

El- och energiprogrammet RR 139 300 69 650 11 608

Estetiska programmet ES 121 200 60 600 10 100

Estetiska programmet, inr musik ES musik 143 900 71 950 11 992

Ekonomiprogrammet EK 92 000 46 000 7 667

Fordons- och transportprogrammet FT 155 300 77 650 12 942

Handels- och administrationsprogrammet HA 113 600 56 800 9 467

Hantverksprogrammet HV 138 900 69 450 11 575

Hotell- och turismprogrammet HT 123 700 61 850 10 308

Humanistiska programmet HU 91 900 45 950 7 658

Industritekniska programmet IN 195 500 97 750 16 292

Naturvetenskapsprogrammet NA 94 300 47 150 7 858

VVS- och Fastighetsprogrammet VF 137 700 68 850 11 475

Vård- och omsorgsprogrammet VO 102 400 51 200 8 533

Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 153 700 76 850 12 808

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 93 700 46 850 7 808

Teknikprogrammet TE 107 100 53 550 8 925

0 0

Tillägg musik 14 000 7 000 1 167

IMV (faktureras enl riksprislistan 2022)

NIU Lagidrott 16 581 8 291 1 382

NIU Individuell idrott 19 897 9 949 1 658



För Naturbruksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport och 

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggning samt Teknikprogrammet inriktning 

samhällsbyggnad tillämpas Skolverkets Riksprislista. 

 

För introduktionsprogram gäller följande: 

- Programinriktat val (IMV) 

Faktureras enligt belopp för det nationella program som utbildningen riktar sig mot samt det 

belopp som Skolverket beslutar om för 2022 avseende den del av programmet som avser 

visst stöd för att uppnå behörighet till det nationella programmet. 

 

- Yrkesintroduktion 

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

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

BF, VO och ht -22 även SF). 

 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 

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

- Individuell idrott: 19 897 kr/elev och år (inkl 6% moms) 

- Lagidrott: 16 581 kr/elev och år (inkl 6% moms) 

 

Introduktionsprogram  i Alvesta kommuns regi: 

- Språkintroduktion 

Ersätts med 144 700 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 136 500 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Individuellt alternativ 

Ersätts med 141 900 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 133 900 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, fordon- och transportprogram (FT) 

Ersätts med 171 700 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 162 000 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, vård- och omsorgsprogram (VO) 

Ersätts med 148 900 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 140 400 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, barn- och fritidsprogram (BF) 

Ersätts med 148 900 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 140 400 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, försäljning- och serviceprogram (SF), start ht 2022 

Ersätts med 145 900 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 137 700 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 



- Gymnasial lärling, barn- och fritidsprogram 

Ersätts med 154 800 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 146 000 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Gymnasial lärling, vård- och omsorgsprogram 

Ersätts med 154 800 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 146 000 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Gymnasial lärling, fordon- och transportprogram inr personbil, start ht 2022 

Ersätts med 183 000 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 172 700 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Gymnasial lärling, försäljning- och serviceprogram, start ht 2022 

Ersätts med 149 700 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 141 300 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 
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Nämnden för arbete och lärandes planering för 
ekonomisk uppföljning 2022  

Förslag till beslut 

1. Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa kommunens direktiv för 
planering och uppföljning gällande årsrapport, delårsrapport per augusti 
samt månadsrapport per månaderna mars, april och oktober. 

2. Nämnden för arbete och lärande beslutar att redovisa månadsrapport per 
maj till nämndens presidium och att denna läggs som ett meddelande till 
nämnden vid nästkommande sammanträde.  

3. Nämnden för arbete och lärande beslutar att per februari och november 
redovisa utfall och prognos enligt framtagen modell till nämndens 
ordförande, för kostnadsposterna:  

a) Placeringskostnader, barn (ej arvoderade familjehem) 

b) Placeringskostnader, vuxen missbruk 

c) Placeringskostnader, vuxen socialpsykiatri 

d) Utbetalt ekonomiskt bistånd 

e) Köp av utbildning, gymnasiet 

f) Personalkostnader, Allbo lärcenter 

(informationen läggs som ett meddelande till nämnden vid nästkommande 
sammanträde) 

4. Nämnden för arbete och lärande beslutar att redovisa producerade poäng 
för yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, lärling i kombination med SFI och 
SVA yrkesförarutbildningar, köpt vuxenutbildning, SFI, GYVUX och GRUV 
enligt framtagen modell ska redovisas nämnden i samband med årsrapport, 
delårsrapport, månadsrapporterna per mars, april, och oktober. 
Uppföljning av producerade poäng per maj ska redovisas nämndens 
presidium i samband med extra månadsrapport per maj och läggs som ett 
meddelande till nämnden vis nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens direktiv för planering och uppföljning (KF § 13/2022) består den 
ekonomiska uppföljningen av årsrapport, delårsrapport per augusti samt ekonomisk 
månadsrapport per månaderna mars, april och oktober. Kommunens direktiv för 
planering och uppföljning omfattar grundläggande rapporteringsmodell, principer 
för nämndernas prognos, mallar för uppföljningsprocessen samt rutin för 
nämndernas rapportinlämning. Direktivet innehåller ingen tidplan för planering och 
uppföljning, utan denna beslutas årligen av kommunstyrelsen och detaljerade 



 
Datum 

2022-02-11 
Referens 

NAL 2022-00030 042  
Sida 

2(2) 

 

 

anvisningar för uppföljningsprocessen ges av kommunledningsförvaltningen. 
Nämnderna kan besluta om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och 
verksamhet inom den egna organisationen. 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 17 december 
2021 om nyckeltal att följa 2022 (NAL § 108). 

Förvaltningen har tagit fram förslag innebärande att ekonomisk månadsrapport ska 
genomföras per maj och att utsatta kostnadsposter ska följas upp enligt framtagen 
modell. Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar att följa producerade 
poäng inom vuxenutbildningen.  

Beslutsunderlag 

Mall för utökad rapportering av utsatta kostnadsposter 2022, daterad den 11 
februari 2022. 

Mall för redovisning av producerade poäng 2022, daterad den 11 februari 2022. 

Koncernövergripande direktiv för ekonomisk planering och uppföljning, daterad den 
8 februari 2022.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Redovisning av producerade poäng 2022
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec  Redovisas

x: inrapportering av nycketal

Yrkesutbildningar

Vård och omsorg x x x x x x x x x x x x

Lärlingsutbildningar jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Pedagogisk x x x x x x x x x x x x

Lärlingsutbildning i kombination med SFI och SVA jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Lager och logitisk x x x x x x x x x x x x

Restaurang x x x x x x x x x x x x

Handel x x x x x x x x x x x x

Yrksförarutbildningar jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Persontransporter, buss x x x x x x x x x x x x

Godstransporter, lastbil x x x x x x x x x x x x  

Godstransporter, lastbil med släp x x x x x x x x x x x x  

Externt köpt utbildning jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Totalt x x x x x x x x x x x x

Övriga producerade poäng jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

SFI x x x x x x x x x x x x

GYVUX x x x x x x x x x x x x

GRUV x x x x x x x x x x x x

Ansvarig för inrapportering och redovisning: verksamhetsutvecklare och förvaltningschef
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Mall för utökad rapportering av utsatta kostnadsposter 
2022 

Enligt nämnden för arbete och lärandes beslut gällande direktiv för ekonomisk 
planering och uppföljning 2022 (NAL § ?) ska utfall och prognos för utsatta 
kostnadsposter redovisas skriftligen per februari och november till nämndens 
ordförande. För maj månad lämnas komplett månadsrapport till nämndens 
presidium. Den utökade rapporteringen av utsatta kostnadsposter och 
månadsrapport per maj kommer att lämnas som meddelande till nämnden för 
arbete och lärande vid kommande sammanträde  

Poster att följa  

Nedan redovisas utfall och prognos för utsatta kostnadsposter (februari och 
november).  
Ansvarig för rapportering och redovisning: ekonom och förvaltningschef 

Verksamhet Utfall tom 
202202 

Budget tom 
202202 

Prognos helår Budget helår  

     

Placeringarskostnader, barn 
(ej arvoderade familjehem)     

Placeringskostnader, vuxen 
missbruk     

Placeringskostnader, vuxen 
socialpsykiatri     

Utbetalt ekonomiskt 
bistånd     

Köp av utbildning, 
gymnasiet     

Personalkostnader, Allbo 
Lärcenter     

 

Kommentar: Ekonom/FC, Max fem rader. 
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Direktiv för planering och uppföljning 

Inledning 
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för budget och redovisning1, som reglerar de delar av 

ekonomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i 

förhållande till gällande regelverk. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen fastställa direktiv för 

budgetprocessen och för ekonomisk rapportering, vilket detta dokument utgör, dock kallat direktiv för 

planering och uppföljning. Detta beskriver dels kommunens planeringsprocess och kommunstyrelsens 

krav på rapportering och uppföljning från nämnderna. Vid behov kan kommunstyrelsen utge 

ytterligare anvisningar. Kommunstyrelsen beslutar vidare årligen om en övergripande tidplan för 

planerings- och uppföljningsarbetet. Detaljerade anvisningar för planerings- och uppföljningsprocess 

ges av kommunledningsförvaltningen.  

Nämnderna kan även besluta om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet inom 

den egna organisationen. 

Grundläggande förutsättningar för planering 
 

 

 

Mål och budget beslutas av kommunfullmäktige och innehåller inriktningar, utvecklingsmål och 

särskilda uppdrag. Vidare finns finansiella mål, ekonomiska förutsättningar samt ekonomiska ramar för 

drift och investeringar. Fullmäktige beslutar om Mål och budget senast i juni året innan aktuellt 

budgetår. Vid behov fastställs slutlig skattesats och slutliga borgensramar senast i november året 

innan aktuellt budgetår. De år det är allmänna val ska Mål och budget fastställas av nyvalda 

kommunfullmäktige.  

                                                           
1 Kommunfullmäktige, KF § 98, 2018-09-25 

Kommunfullmäktige
(KF)

Kommunstyrelse
(KS)

Nämnd/ 
Kommunstyrelse

Verksamhetsplan med internbudget

P
L
A
N
E
R
I
N
G

Bolag
Verksamhets-
/affärsplan

Alvesta
kommunföretag AB
(AKAB)

Specifikt ägardirektiv bolag

Mål och budget
Generellt ägardirektiv AKAB 
(vid behov)

Förslag Mål och budget 
Specifikt ägardirektiv AKAB
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Som utgångspunkt i planeringsprocessen genomförs planeringsdagar med kommunstyrelsen, presidier 

i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen samt 

koncernledningen. Planeringsdagarna omfattar omvärldsanalys, nulägesanalyser för respektive 

förvaltning/bolag samt ekonomiska och demografiska planeringsförutsättningar. Underlag i 

budgetarbetet består även av nämndernas förslag till inriktning, utvecklingsmål, målindikatorer och 

eventuella särskilda uppdrag. Vidare tas kvalitetsfaktorer och prioriteringsunderlag inklusive 

investeringar fram under beredningsarbetet. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att ta fram 

anvisningar för planeringsprocessen och de underlag som ska tas fram.  

Efter planeringsdagarna sker budgetberedning i politiska grupperingar.  

Fastställande av planeringsförutsättningar i form av befolkningsprognos, skatteunderlagsprognos, 

prislappar, internränta och löneutrymme görs vid kommunalrådsberedning i april. 

Planeringsförutsättningar går därefter som informationsärende till kommunstyrelsen. 

Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt 

ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för 

dotterbolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en 

extrastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för varje 

bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av 

kommunfullmäktige.  

Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget ska nämnderna besluta om 

verksamhetsplan med internbudget. Detta görs senast i november och i december vid valår. 

Anvisningar och mallar tas fram av kommunledningsförvaltningen. Verksamhetsplan med 

internbudget expedieras till kommunstyrelsen och tas upp i kommunstyrelsen respektive 

kommunfullmäktige som informationsärende. Bolagen fastställer sina verksamhets-/affärsplaner enligt 

anvisningar av AKAB. Även dessa ska expedieras till kommunstyrelsen och tas upp som 

informationsärende i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Grundläggande förutsättningar för uppföljning 
 

 

Kommunfullmäktige
(KF)

Kommunstyrelse
(KS)

Nämnd/ 
Kommunstyrelse

Årsredovisning
Delårsredovisning augusti

Årsredovisning
Delårsredovisning augusti
Månadsrapporter kommunövergripande

Årsrapport
Delårsrapport augusti
Månadsrapporter 

U
P
P
F
Ö
L
J
N
I
N
G Bolag Årsrapport

Delårsrapport augusti
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Månadsrapporterna och delårsrapporten per augusti omfattar en helårsprognos av innevarande år 

och analys av utfall för den relevanta perioden. 

Vad innebär en prognos? 

En prognos är en ögonblicksbild av förväntat resultat vid årets slut, där alla scenarier som i nuläget är 

kända angående vad som ska hända under året vägs in. Om de ekonomiska förutsättningarna på något 

sätt förändras så kommer prognosen också att förändras. Det betyder inte att föregående prognos var 

felaktig utan att något har hänt som inte kunnat förutsetts tidigare. 

Prognostiseringens principer  

Prognos görs på alla nivåer i organisationen och eskaleras till nästa nivå. Förvaltningen sammanställer 

och lämnar in en samlad bedömning. Respektive chef är ansvarig för att hålla en ekonomi i balans på 

sin nivå och att lyfta eventuella svårigheter att klara uppdraget till nästa nivå i organisationen. Med 

budgetansvaret följer en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder om negativa avvikelser 

mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. Nämnd som har en negativ avvikelse i sin prognos 

ska fatta beslut om åtgärder för att komma i balans och rapportera dessa vidare i sin 

månadsrapport/delårsrapport. 

Tidplaner och mallar för uppföljning 

Delårsrapport och Årsrapport 

Uppföljning av Verksamhetsplaner med internbudget genomförs efter augusti månad i en 

kommunövergripande delårsrapport samt per sista december i en årsredovisning. Dessa ska behandlas 

av fullmäktige och innehålla en sammanställd redovisning (koncernredovisning), en ekonomisk 

uppföljning samt en redovisning om hur väl nämnderna lever upp till god ekonomisk hushållning. 

Ansvarig nämnd att följa upp respektive kvalitetsfaktor framgår i budgetdokumentet och följs upp i 

delår- respektive årsrapport. Från och med verksamhetsår 2022 inkluderas uppföljning av intern 

kontroll i årsrapporten. Mallar för månadsrapport, delårsrapport och årsrapport tillhandahålls av 

kommunledningsförvaltningen. Detaljerade anvisningar för nämndernas uppföljning per sista augusti 

och sista december hanteras i separata anvisningar. 

Månadsrapportering 

Övrig ekonomisk rapportering från nämnder (utöver delår och årsrapport) som kommunstyrelsen 

behöver för att uppfylla sin uppsiktsplikt, är följande månadsrapportering: 

1. Mars 
2. April 
3. Oktober 

Datum för inlämning av nämndernas rapporter framgår i tidplan för planerings- och 

uppföljningsarbetet som beslutas varje år. Vid behov kan nämndsordförande och förvaltningschef 

kallas till kommunstyrelsens sammanträde för att komplettera med fördjupat material och muntlig 

föredragning.  
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Nämnderna ska fastställa egna rutiner för ekonomisk uppföljning inom den egna förvalt-

ningsorganisationen. 

Rutin inlämning av rapportering från nämnderna  

Inlämnad månadsrapport, delårsrapport och årsrapport ska vara politiskt beslutad av minst 

arbetsutskott. Om tidplanen inte tillåter ordinarie justeringsförfarande ska omedelbar justering 

användas. 

Tjänsteskrivelse, rapport och protokollsutdrag expedieras av nämndsekreterare till budgetansvarig vid 

ekonomiavdelningen. Om det endast är arbetsutskottet som har behandlat rapporten vid inlämning 

ska protokollsutdrag från nämnden också expedieras till ekonomiavdelningen när beslut är fattat. 

Ekonomiavdelningen bifogar handlingarna till den kommunövergripande rapporten.  
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Nulägesanalys för nämnden för arbete och lärande 

Förslag till beslut 

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

 

Sammanfattning 

 Nulägesanalysen för nämnden för arbete och lärande är en samlad analys av 
nämndens nuläge. Nulägesanalysen utgör ett objektivt och faktabaserat underlag 
till kommunens planeringsprocess inför framtagande av Mål och budget och för 
nämndens egen verksamhetsplan med internbudget. 
 
Nämnden för arbete och lärandes nulägesanalys är framtagen efter genomförd 
workshop kring omvärldsbevakning utifrån material från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) Vägval för framtiden där SKR definierat fem övergripande områden 
som globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar 
starkt påverkar både Sverige som övriga världen. SKR:s analys lyfter fram tio trender 
som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och regionala uppdraget. 
Förvaltningens omvärldsbevakning är grundad på SKR:s förslag på trender som kan 
komma att ha stor påverkan i framtiden.  
 
De frågor som förvaltningen har lyft och diskuterat ihop under en workshop med 
samtliga inom förvaltningen med en ledningsfunktion är grunduppdraget och 
behoven hos de verksamheten är till för, vidare har förvaltningens resultat både 
avseende ekonomi och verksamhet analyserats. Under workshopen har särskild 
fokus lagt på trender och förändrade omvärldsförutsättningar samt vilka 
konsekvenser de kommer att ha på förvaltningens verksamhet likaväl positiva som 
negativa. Den avslutande delen av nulägesanalysen fokuserar på förvaltningens 
största utmaningar samt vilka behov som finns av koncernövergripande samarbete 
för att möta förvaltningens egna och andras utmaningar.  
 
Nämndens nulägesanalysen är framtagen efter genomförd workshop med 
förvaltningens ledningsgrupp och efter förankring och dialog med nämndens 
presidium. Nämnden för arbete och lärande får nulägesanalysen presenterad vid 
sammanträdet den 23 februari 2022.    
 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
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Information om kartläggning av personer mellan 25-55 
år som uppbär ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen har genomfört kartläggning av personer mellan 25-55 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  

Resultatet utifrån kartläggningen kommer att ligga till grund för förvaltningens 
fortsatta arbete med att utarbeta insatser för att snabbare få fler i självförsörjning.  
Fördjupad analys av resultatet av kartläggningen och ytterligare information om 
pågående arbete med att ställa om arbetsmarknadsinsatserna till de nya 
förutsättningarna kommer att redovisas nämnden vid sammanträdet den 20 april 
2022. 

Ytterligare information och redovisning av resultat från kartläggningen lämnas 
under sammanträdet  

Beslutsunderlag 

Kartläggning av personer mellan 25-55 år som uppbär ekonomiskt bistånd, daterad 
den 15 februari 2022.   
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Liridona Kurti  
kvalitetssamordnare 
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FAKTA 

KARTLÄGGNING
25-55 år, aktuella för ekonomiskt bistånd



Antal öppnade/stängda hushåll 2021
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T o m 24 år

Aktuella hushåll under 

månaden 

Öppnade 

hushåll under 

månaden

Avslutade 

hushåll 

under 

månaden

januari 68 6 7

februari 62 3 4

mars 63 8 7

april 56 3 5

maj 59 4 3

juni 54 6 3

juli 60 8 5

augusti 55 5 7

september 53 5 11

oktober 56 8 3

november 52 7 5

december 51 4 3

Totalt 67 63



Antal öppnade/stängda hushåll 2021
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From 25 år

Aktuella 

hushåll under 

månaden

Öppnade 

hushåll 

under 

månaden

Avslutade 

under 

månaden

januari 298 16 22

februari 292 14 20

mars 281 18 28

april 284 19 23

maj 286 16 18

juni 263 14 11

juli 275 13 18

augusti 261 11 22

september 264 17 11

oktober 273 33 20

november 273 14 13

december 275 12 5

Totalt 197 211
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64%

36%

Ålder

25-45 år 46-55 år
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45%

55%

Kön

Man Kvinna
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7%

32%

34%

27%

Tid av aktualitet vid avdelning för ekonomiskt bistånd

Kortare än två månader Två månader till ett år Ett till fem år Längre än fem år

25-45 år
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5%

10%

36%

49%

Tid av aktualitet vid avdelning för ekonomiskt bistånd

Kortare än två månader Två månader till ett år Ett till fem år Längre än fem år

46-55 år
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28%

0%

10%
62%

Födelseland

Sverige Skandinavien Europa inkl. Balkan Utanför Europa

20%

3%

10%

67%

Födelseland

Sverige Skandinavien Europa inkl. Balkan Utanför Europa

25-45 år 46-55 år



2022-02-16SID 10 |



2022-02-16SID 11 |

68%

32%

Civilstånd

Ensamstående Sammanboende/girft

25-45 år

62%

38%

Civilstånd

Ensamstående Sammanboende/girft

46-55 år



Antal minderåriga hemmavarande 
barn inkl. gymnasieungdomar 

155
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22%

21%

11%

11%

4%

3%
1%

27%

Utbildning

Grundskola (ej fullständig/klar) Gymnasium (ej avslutat

Gymnasium (klart) Yrkesutbildad

Högskola/universitet (ej examen) Högskola/universitet (examen från hemlandet)

Högskola/universitet (svensk examen) Klient kan ej redogöra för/vet ej/utbildning saknas

38

30

32

25-45 år
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24%

5%

8%

10%

0%9%
2%

42%

Utbildning

Grundskola (ej fullständig/klar) Gymnasium (ej avslutat

Gymnasium (klart) Yrkesutbildad

Högskola/universitet (ej examen) Högskola/universitet (examen från hemlandet)

Högskola/universitet (svensk examen) Klient kan ej redogöra för/vet ej/utbildning saknas

46-55 år

33
19

4
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9%

13%

13%

16%

41%

8%

Avklarat SFI

SFI A SFI B SFI C SFI D Inget behov av SFI Inte avklarat någon SFI nivå/utskriven

25-45 år

1211

18

56
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4%

21%

18%

12%

31%

14%

Avklarat SFI

SFI A SFI B SFI C SFI D Inget behov av SFI Inte avklarat någon SFI nivå/utskriven

46-55 år
3

10

23

15
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4%1%3%
2%

27%

12%
5%2%

5%

12%

5%

1%

10%

11%

Arbetssituation

Arbete via traditionell arbetsmarknad Arbete via AME

Studerar (ej SFI) Sjukersättning/aktivitetsersättning

Arbetslös/bedöms arbetsför Arbetslös/oklar arbetsförmåga

Arbetslös/kan ej stå till arbetsmarknadsförfogande Återremitterad från AME

Kodad från AF för funktionshinder Arbete senaste 2-5 åren

Arbetade för mer än 5 år sedan Återremitterad från AF

Sjukskriven med/utan sjukpenning/föräldraledig Arbetshinder (sociala skäl)

25-45 år
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3% 4%
1%

3%

19%

19%

6%
1%

4%

13%

4%

4%

10%

9%

Arbetssituation

Arbete via traditionell arbetsmarknad Arbete via AME

Studerar (ej SFI) Sjukersättning/aktivitetsersättning

Arbetslös/bedöms arbetsför Arbetslös/oklar arbetsförmåga

Arbetslös/kan ej stå till arbetsmarknadsförfogande Återremitterad från AME

Kodad från AF för funktionshinder Arbete senaste 2-5 åren

Arbetade för mer än 5 år sedan Återremitterad från AF

Sjukskriven med/utan sjukpenning/föräldraledig Arbetshinder (sociala skäl)

46-55 år
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5%

23%

16%

31%

25%

Åtgärder

Biståndsbedömd sysselsättning Pågående arbetsmarknadsåtgärd

Inskriven hos arbetsmarknadskoordninator Behov av samverkan kring arbetsinsatser

Behov av samverkan kring sysselsättning

25-45 år

36

34

46
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1%

34%

12%
27%

26%

Åtgärder

Biståndsbedömd sysselsättning Pågående arbetsmarknadsåtgärd

Inskriven hos arbetsmarknadskoordninator Behov av samverkan kring arbetsinsatser

Behov av samverkan kring sysselsättning

46-55 år

25

20

19



2022-02-16SID 22 |

29%

7%

43%

21%

Genomförda insatser

Har haft arbetsmarknadsanställning

Slutfört kombinationsutbildning

Förbrukat ersättningsdagar - jobb/aktivitetsgaranti (450 dagar)

Annat

25-45 år

25

6

38
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31%

9%

52%

8%

Genomförda insatser

Har haft arbetsmarknadsanställning

Slutfört kombinationsutbildning

Förbrukat ersättningsdagar - jobb/aktivitetsgaranti (450 dagar)

Annat

46-55 år

33

6

20
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36%

11%

11%

33%

9%

Om klient befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, är 
orsaken: 

Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Missbruk Spårksvårigheter Annat

25-45 år

44

14

47



2022-02-16SID 25 |

27%

23%

7%

37%

6%

Om klient befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, är 
orsaken: 

Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Missbruk Spårksvårigheter Annat

46-55 år

22

35

26



Psykisk hälsa/psykiatri

2022-02-16SID 26 |

Av handläggare bedömd psykisk ohälsa 27

Dokumenterad psykisk ohälsa/utredd, diagnostiserad 54

Utredningsbehov 22

Väntar på utredning 4

Samsjuklighet 22

Utredning pågår 4
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0%1% 4%

15%

2%

4%

6%

14%

18%

20%

16%

Samverkan/samarbete - är/har varit aktuell det 
senaste halvåret med följande:

Omsorgsförvaltningen Personligt ombud - Kronoberg

Kriminalvård/Frivård Sjukvård/akutsjukvård (psykiatrisk)

Beroendemottagning Integrerad mottagning

Sjukvård somatisk/somatisk specialist Vårdcentral

Avd. Barn och Vuxen AME

Anhörig/god man/förvaltare/annat

25-45 år
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6%
6%

0%
6%

2%0%

17%

22%

11%

28%

2%

Samverkan/ samarbete - är/har varit aktuell det 
senaste halvåret med följande:

Omsorgsförvaltningen Personligt ombud - Kronoberg

Kriminalvård/Frivård Sjukvård/akutsjukvård (psykiatrisk)

Beroendemottagning Integrerad mottagning

Sjukvård somatisk/somatisk specialist Vårdcentral

Avd. Barn och Vuxen AME

Anhörig/god man/förvaltare/annat

46-55 år



Flyktinginvandrares 
förvärvsfrekvens

• Flyktinginvandrares förvärvsfrekvens - Ekonomifakta
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https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/forvarvsfrekvens-efter-vistelsetid-och-utbildningsniva/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Veckans+statistiknyheter&ug_cid=ce8d6e94-564c-41ea-9b05-8b0301b79080


Södra Sveriges 
mittpunkt

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!

Maria
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Information och statistik från avdelning Barn och Vuxen  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärande behandlade ärendet om 
nyckeltalsrapportering 2022 (NAL § 108, 17 december 2021) beslutades att 
fördjupad statistik och information från avdelning Barn och vuxen respektive 
avdelningarna Allbo Lärcenter och ekonomiskt bistånd ska presenteras nämnden 
två gånger vardera under 2022.  

Förvaltningen har planerat in fördjupad statistik och information enligt beslutet 
utifrån nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 2022. 

Information och statistik från avdelning Barn och vuxen lämnas under 
sammanträdet.    

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Dnr 2022-00014 600 

 

Utredning gällande möjligheten att ingå samverkansavtal med 
Växjö kommun gällande auktorisationsmodell för 
vuxenutbildning samt efterfrågan gällande vuxenutbildning 
från elever och näringsliv 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anse uppdragen om att utreda möjligheten till att ingå samverkansavtal gällande 
auktorisationsmodell för vuxenutbildning med Växjö kommun samt efterfrågan 
gällande vuxenutbildning från elever och näringsliv som redovisade. 

Sammanfattning 

I samband med att ärendet” Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle ge vid genomförande” behandlades, beslutade nämnden 
för arbete och lärande att ge förvaltningen i uppdrag att utreda huruvida det är 
möjligt för nämnden att ingå samverkansavtal med Växjö kommun gällande deras 
auktorisationsmodell för vuxenutbildning samt utreda hur efterfrågan ser ut 
gällande vuxenutbildning från elever och näringsliv i kommunen.  

Förvaltningen har genomfört utredning utifrån de två uppdragen vilka redovisas i 
bilagt underlag. 

Genomförd utredning visar på att utbudet gällande lärlings- och yrkesutbildningar 
bör ha sin utgångspunkt i elevers önskemål och behov av utbildning, samt 
näringslivets behov av kompetensförsörjning. Utbudet bör ha ett regionalt 
perspektiv och vara flexibelt för att kunna anpassas efter skiftande förfrågan.  

Förvaltningen fortsätter arbetet med att verka för att upprätta samverkansavtal för 
yrkesutbildningar med Växjö kommun och eventuellt fler kommuner i länet. Detta 
eftersom Växjö kommun har ett brett utbildningsutbud som ständigt anpassas efter 
efterfrågan och behov av kompetens.  Utredningen visar även på att Alvesta 
kommuns yrkesutbildningar i egen regi kan gagnas av att ingå i ett större 
perspektiv. 

Nämnden kommer att hållas uppdaterad kring hur arbetet med att upprätta 
samverkansavtal fortskrider.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 januari 2022. 

Utredning gällande möjligheten att ingå samverkansavtal med Växjö kommun 
gällande auktorisationsmodell för vuxenutbildning efterfrågan gällande 
vuxenutbildning från elever och näringsliv, daterad den 26 januari 2022. 

NAL § 110, daterad den 17 december 2021. 
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Utredning gällande möjligheten att ingå 
samverkansavtal gällande auktorisationsmodell för 
vuxenutbildning samt efterfrågan gällande 
vuxenutbildning från elever och näringsliv 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anse uppdragen om att utreda 
möjligheten till att ingå samverkansavtal gällande auktorisationsmodell för 
vuxenutbildning med Växjö kommun samt efterfrågan gällande vuxenutbildning 
från elever och näringsliv som redovisat.  

Sammanfattning 

I samband med att ärendet” Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle ge vid genomförande” behandlades, beslutade nämnden 
för arbete och lärande att ge förvaltningen i uppdrag att utreda huruvida det är 
möjligt för nämnden att ingå samverkansavtal med Växjö kommun gällande deras 
auktorisationsmodell för vuxenutbildning samt utreda hur efterfrågan ser ut 
gällande vuxenutbildning från elever och näringsliv i kommunen.  

Förvaltningen har genomfört utredning utifrån de två uppdragen vilka redovisas i 
bilagt underlag. 

Genomförd utredning visar på att utbudet gällande lärlings- och yrkesutbildningar 
bör ha sin utgångspunkt i elevers önskemål och behov av utbildning samt 
näringslivets behov av kompetensförsörjning. Utbudet bör ha ett regionalt 
perspektiv och flexibelt för att kunna anpassas efter skiftande förfrågan.  

Förvaltningen fortsätter arbetet med att verka för att upprätta samverkansavtal 
med Växjö kommun. Detta eftersom Växjö kommun har ett brett utbildningsutbud 
som ständigt anpassas efter efterfrågan och behov av kompetens.  Utredningen 
visar även på att Alvesta kommuns utbildningar i egen regi kan gagnas av att ingå i 
ett större perspektiv. 

Nämnden kommer att hållas uppdaterad kring hur arbetet med att upprätta 
samverkansavtal fortskrider.   

Beslutsunderlag 

Utredning gällande möjligheten att ingå samverkansavtal med Växjö kommun 
gällande auktorisationsmodell för vuxenutbildning efterfrågan gällande 
vuxenutbildning från elever och näringsliv, daterad den 26 januari 2022. 

NAL § 110, daterad den 17 december 2021.  
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Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Kristina Davidsson 
Avdelningschef 
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Uppdrag till vuxenutbildningen i Alvesta kommun 

Förvaltningen för arbete och lärande har fått följande uppdrag från 
nämnden för arbete och lärande:  

 

1) Uppdrag om efterfrågan gällande vuxenutbildning, elever och näringsliv 

2) Uppdrag om möjlighet till samverkansavtal med Växjö gällande 
auktorisationsmodell 

Bakgrund 

Utifrån läroplan för vuxenutbildningen, vuxenutbildningens uppdrag gäller följande, 

[…] Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med 
mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera 
kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och 
förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. 
Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och 
förutsättningar. […] 

[…] Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, 
arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och 
förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera 
skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Samarbete med 
yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor ska utvecklas för att 
kunna underlätta informationsspridning om vidareutbildning. Vuxenutbildning som 
omfattas av denna läroplan bör kunna kombineras med de nämnda utbildningarna. 
Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är av 
betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för elevens fortsatta etablering på 
arbetsmarknaden. 

Utvecklingen i arbetslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden 
mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som 
andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på vuxenutbildningens arbetsformer 
och arbetsorganisation. […] 
 

Regeringen meddelade följande 22 september 2021, 

[…] Utbudet av utbildning inom gymnasieskolan och den yrkesinriktade utbildningen 
inom komvux måste anpassas för att bättre möta arbetslivets behov. Det kommer 
både att underlätta för kompetensförsörjningen och möjligheten för ungdomar och 
vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. I början av 2022 planerar regeringen 
att lämna en proposition med sådana förslag till riksdagen. På sikt innebär 
förändringen att ungdomar och vuxna lättare kommer att kunna etablera sig på 
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arbetsmarknaden, eftersom det kommer att finnas en starkare koppling mellan de 
utbildningar som erbjuds och arbetslivets efterfrågan på kompetens. […] 

 

I betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning föreslås bland annat att: 

 Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers 
efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov. 

 Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka. 

 Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av 
planering och samarbete mellan huvudmän. Genom fördjupat kommunalt 
samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett bredare utbud av 
yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen. 

 De fristående skolornas roll i utbildningssystemet ska stärkas och lika villkor 
ska så långt som möjligt gälla för huvudmän för fristående och kommunala 
skolor. Den ökade statliga styrningen av utbudet ska gälla både kommunala 
och enskilda huvudmän. 

 

Uppdrag om efterfrågan gällande vuxenutbildning, elever och näringsliv 

Vuxenutbildningens utbud ska vara flexibelt och individanpassat. Det ska också vara 
anpassat utifrån behovet av kompetens inom arbets- och näringsliv. Både individens 
och arbets-och näringslivets behov skriftar över tid.  

Som svar på efterfrågan på vuxenutbildning från elever och näringsliv bör ett 

regionalt perspektiv vara utgångspunkten.  

I dialog med Alvestas kommuns näringslivssamordnare framkommer framför allt ett 
behov av yrkesutbildningar inom industri, el – och elmontör, bygg och 
skogsnäringen. 

 

Utifrån Arbetsförmedlingens prognoser listas följande bristyrken till vilka man kan 
utbilda sig inom kommunal vuxenutbildning:  

Urval av yrken som kräver gymnasieutbildning, 2022* Medicinska sekreterare och 
vårdadministratörer, personliga assistenter, undersköterskor, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, träarbetare och snickare, elektriker, kockar och kallskänkor, 
hovmästare och servitörer, svetsare och gas-skärare. 

Enligt Arbetsförmedlingens analys för vilka yrken det blir minst konkurrens om 2024 
följer:  

Anläggningsmaskinförare, betongarbetare, murare, målare, elektrikeryrken, kockar, 
fordonsreparatörer, slaktare, styckare, träarbetare, snickare, undersköterskor och 
VVS-montörer 

Förvaltningens studie- och yrkesvägledare märker en efterfrågan på 
yrkesutbildningar inom flera av ovan listade yrkesområden men hittills har det varit 
restriktivt att bli antagen till dessa yrkesutbildningar i andra kommuner då 
direktiven varit att man ska läsa inom det utbud som finns på Allbo Lärcenter. 
Utbudet inom Allbo Lärcenter matchar inte ovan behov förutom yrkesutbildning 
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inom vård- och omsorg. Allbo lärcenter har även fordons- och transportutbildning 
mot buss- och lastbilschaufförer.  

 

Uppdrag om möjlighet till samverkansavtal med Växjö gällande auktorisationsmodell 

Ett samverkansavtal med Växjö gällande utbudet inom auktorisationsmodellen bör 
inrymma gemensam sökportal och gemensam antagningsnämnd.  

Samverkansavtalet bör i första hand gälla yrkes- och lärlingsutbildningar. 
Tilläggsavtal kan förslagsvis upprättas efterhand. Det kan då gälla 
kombinationsutbildningar med sfi och teoretiska kurser på grundläggande och 
gymnasial nivå.  

Samverkansavtalet bör i ett andra steg inrymma det regionala perspektivet i första 
hand Kronobergs län.  

I dialog med Växjö kommun bör en översyn av den interkommunala 
ersättningsnivån ses över. Likaså bör övriga kommuner i Kronobergs län bjudas in i 
fortsatta dialoger om samverkansavtal.  

Sammanfattning 

Utbudet gällande lärlings- och yrkesutbildningar bör ha sin utgångspunkt i elevers 
önskemål och behov av utbildning samt näringsliv behov av kompetensförsörjning. 
Detta bör ha ett regionalt perspektiv.  

Utbudet bör vara flexibelt för att kunna anpassas efter skiftande efterfrågan.  

Därför är ett fortsatt arbete med ett samverkansavtal med Växjö viktigt då Växjö har 
ett brett utbud som ständigt anpassas efter näringslivets behov av kompetens. Våra 
egna yrkesutbildningar kan också gagnas av att vara del i ett större sammanhang 
vilket kan möjliggöra till fler elever till den egna regin.  

 

Konsekvensanalys 

En konsekvens över ett utbildningsutbud som tydligt är kopplat och uppbyggt efter 
behov av kompetens och arbetskraft kommer leda till att fler personer går ut i 
arbete och därmed självförsörjning. Detta i sin tu påverkar ekonomiskt bistånd 
positivt. Dock kan vuxenutbildning i Alvesta behöver mer budget för köp av 
yrkesutbildning. Detta är dock in liten investering ur ett större samhälls-, kommun- 
och individperspektiv.  

En gymnasieutbildning eller motsvarande är en viktig förutsättning för att ha goda 
chanser på arbetsmarknaden. 

Bilagor 

https://arbetsformedlingen.se/om-
oss/press/pressmeddelanden?id=47666C2062FEFB32 

https://www.nordiskjob.org/sv/aktuellt/nyheter/arbetsformedlingens-
framtidsprognos-jobb-att-satsa-pa-i-sverige 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-
inspiration-och-nyheter/artiklar/2021-06-29-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-
fem-ar 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=47666C2062FEFB32
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=47666C2062FEFB32
https://www.nordiskjob.org/sv/aktuellt/nyheter/arbetsformedlingens-framtidsprognos-jobb-att-satsa-pa-i-sverige
https://www.nordiskjob.org/sv/aktuellt/nyheter/arbetsformedlingens-framtidsprognos-jobb-att-satsa-pa-i-sverige
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2021-06-29-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2021-06-29-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2021-06-29-har-ar-jobben-att-satsa-pa-nu-och-om-fem-ar
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Regeringens åtgärder för utbildning som leder till jobb - Regeringen.se 

Utbildning för framtidens arbetsmarknad - Regeringen.se 

 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/06/sou-202033/ 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Kristina Davidsson 
Avdelningschef 

 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utbildning-for-framtidens-arbetsmarknad/regeringens-atgarder-for-utbildning-som-leder-till-jobb/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utbildning-for-framtidens-arbetsmarknad/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/
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§ 110 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 

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.   

3. ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att upprätta 
samverkansavtal med Växjö kommun för att ingå i deras 
auktorisationsmodell. Förvaltningen kan förslagsvis använda sig av extern 
utredare.     

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 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tillägg om att uppdra åt förvaltningen för arbete och lärande att utreda 
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möjligheterna till att upprätta samverkansavtal med Växjö kommun för att ingå i 
deras auktorisationsmodell. Förvaltningen kan förslagsvis använda sig av extern 
utredare.  

Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att arbetsutskottet har två förslag till beslut att ta ställning 
till, förvaltningens förslag till beslut och Claudia Crowley Sörensson (M) 
tilläggsyrkande.  

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

Beslutsunderlag 

NAL AU § 76, daterad den 24 november 2021. 

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. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Prislista för interkommunal ersättning 2022, 
vuxenutbildning 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna förslag på prislista för 
interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2022  

Sammanfattning 

Förvaltningen har beräknat interkommunala ersättningar för vuxenutbildningar; 
yrkeskurser, lärlingskurser, gymnasiekurser, kombination SFI/lärling, grundläggande 
vuxenutbildning och SFI samt SFI Alfa enligt bilagt. De kommunala ersättningarna 
för vuxenutbildning beräknas enligt samma princip som vid beräkningen av 
bidragsbelopp inom gymnasieskolan.    

Beslutsunderlag 

Prislista för interkommunal ersättning 2022, vuxenutbildning, daterad den 14 
februari 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Kristina Davidsson 
Avdelningschef Allbo Lärcenter 

  



Prislista IKE vux

Yrkeskurser
poäng Statsbidrag adm.kostnad 15% pris/poäng pris/poäng inkl adm

VO

Fordon

buss 500 60,000 69000 60000/500 = 120 138 Enbart hela utbildningar.

lastbil 600 69,000 79350 69000/600=115 132.25 Om eleven är fbf i ngn av samarbetskommunerna ingår

lastbil m släp 800 95,000 109250 95000/800=118,75 136.6 eleven i regionens statsbidragstilldelning. Då tas ingen IKE ut,

Lärling Helt statsbidragsfinansierat för regionen

Gymnasiekurser

elevpeng 23 

120 + OH-

kostnad ca 

35%

På plats i egen regi 31,500 36,225 39 45

Distans upphandlat 24 28 avtal med NTI fr juli 2021

kombination sfi/lärling Helt statsbidragsfinansierat för regionen

Grundläggande vux

elevpeng 19 

657 + OH-

kostnad ca 

60%

för att få samma 

pris som gy-vux!

På plats i egen regi 31,500 36,225 39 45

Distans upphandlat

SFI 14,227

SFI-Alfa 21,341

upphandling pågår. Distans enbart i undantagsfall på grl vux.

# Öppen
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§ 8 Dnr 2022-00015 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Växjö Tingsrätt, protokoll från mål nr. Ä 3291-21, daterad den17 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4515-21, daterad den 22 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4515-21, daterad den 2 december2021. 

Växjö Tingsrätt, slutligt beslut i mål nr Ä 3291-21, daterad den 10 december2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3360-21, daterad den 15 december 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 82-21, daterad den 4 januari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5745-20, daterad den 13 januari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 230-21, daterad den 19 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022. 
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Meddelanden  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Växjö Tingsrätt, protokoll från mål nr. Ä 3291-21, daterad den17 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4515-21, daterad den 22 november 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4515-21, daterad den 2 december2021. 

Växjö Tingsrätt, slutligt beslut i mål nr Ä 3291-21, daterad den 10 december2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3360-21, daterad den 15 december 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 82-21, daterad den 4 januari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5745-20, daterad den 13 januari 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 230-21, daterad den 19 januari 2022.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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§ 10 Dnr 2022-00016 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. 

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 2021-11-01 till 2021-12-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-11-01 till 2021-12-31, 
daterad den 24 januari 2022. 
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Delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

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

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-11-01 till 2021-12-31  

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-11-01 till 2021-12-31, 
daterad den 24 januari 2022. 

  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Delegationsbeslut- Elevresor  
Sida 

1(3) 

Datum 
2022-01-24 

 

  
 
 
Datum Dokid Riktning  Beskrivning  Beslutande/delegat Diarienummer 

2021-12-21 1840 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort 

Laila Nyberg 2021-00147 

2021-12-21 1837 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00146 

2021-12-14 1834 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00145 

2021-12-14 1831 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00144 

2021-12-08 1828 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00143 

2021-12-08 1825 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00142 

2021-12-07 1822 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00141 

2021-12-07 1819 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00140 

2021-12-07 1816 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00139 

2021-12-07 1813 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00138 

2021-12-07 1809 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort 

Laila Nyberg 2021-00137 

2021-12-02 1805 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort 

Laila Nyberg 2021-00135 



 
  Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning  Beskrivning  Beslutande/delegat Diarienummer 

2021-12-01 1802 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00134 

2021-11-30 1799 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00133 

2021-11-30 1796 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00132 

2021-11-30 1793 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00131 

2021-11-30 1790 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00130 

2021-11-30 1787 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00129 

2021-11-25 1784 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00128 

2021-11-25 1781 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00127 

2021-11-25 1778 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00126 

2021-11-23 1775 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00125 

2021-11-23 1772 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00124 

2021-11-23 1769 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00123 

2021-11-18 1760 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00121 

2021-11-16 1757 
 

U  Delegationsbeslut elevresor för kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00120 

2021-11-16 1754 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00119 

2021-11-11 1751 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00118 



 
  Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokid Riktning  Beskrivning  Beslutande/delegat Diarienummer 

2021-11-10 1748 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00117 

2021-11-09 1745 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00116 

2021-11-09 1742 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00115 

2021-11-09 1739 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00114 

2021-11-04 1736 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00113 

2021-11-04 1733 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort 

Laila Nyberg 2021-00112 

2021-11-04 1730 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00111 

2021-11-02 1726 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00109 

2021-11-02 1723 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00108 

2021-11-02 1720 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00107 

2021-11-02 1717 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00106 

2021-11-02 1714 
 

U  Delegationsbeslut elevresor om kombinerat tåg-
busskort  

Laila Nyberg 2021-00105 

 



Delegationslista 20211101-20211130
Beslut Beslutsdatum fr om t om Beslutsfattare
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-11-05 2021-11-05  - 2022-11-05 Haglund, Gustaf
Bifall  Daglig verksamhet LSS § 9.10 2021-11-10 2021-11-10  - 2022-11-10 Gillberg, Daniel
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-11-10 2021-11-10  - 2022-11-10 Olofsson, Felicia
Bifall  Kontaktperson SoL 4 kap 1 § 2021-11-10 2021-11-10  - 2022-11-10 Skanelid, Valmire
Bifall  Kontaktperson SoL 4 kap 1 § 2021-11-11 2021-11-11  - 2022-11-11 Skanelid, Valmire
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-11-11 2021-11-11  - 2022-11-11 Skanelid, Valmire
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-11-17 2021-11-17  - 2022-11-17 Gillberg, Daniel
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-11-23 2021-11-23  - 2022-05-22 Gillberg, Daniel
Bifall  Kontaktperson SoL 4 kap 1 § 2021-11-24 2021-11-24  - 2022-11-14 Skanelid, Valmire
Bifall  Placering SoL 4 kap § 1, 5 kap §  72021-11-30 2021-11-30  - 2022-03-31 Johansson, Carola



Delegationslista 20211201-20211231
Beslut Beslutsdatum fr om t om Beslutsfattare
Avslag  Kontaktperson LSS § 9.4 2021-12-29 Gedda, Carolina Sp
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2021-12-10 2021-12-10  - 2023-01-31 Gedda, Carolina Sp
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2021-12-13 2021-12-13  - 2022-06-13 Olofsson, Felicia



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut, förvaltningen för arbete och lärande 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-24 

 

  

 
Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Beslutande/delegat Diarienummer 
2021-12-21 UPPR NTI Skolan AB Personuppgiftbiträdesavtal NTI Skolan AB Gunilla Kaij Bevheden 2021-00225 

2021-12-17 U Försäkringskassan Ändrade avtalsvillkor för SSBTEK Ordf. Sebastian Ohlsson 2021-00224 

2021-12-13 U VFG Utbildning Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära 
stödinsatser 

Kristina Davidsson 2021-00159 

2021-11-17 UPPR  Förordnande som ställföreträdande avdelningschef vid 
förvaltningen för arbete och lärande 

Gunilla Kaij Bevheden 2021-00016 

2021-11-08 U Teknikum, Växjö kommun Delegationsbeslut, tilläggsbelopp för elev i behov av 
extraordinära stödinsatser 

Kristina Davidsson 2021-00132 

2021-12-20 U  Delegationsbeslut, Beslut om antagning till vuxenutbildning i 
egen regi, start januari 2021 

Kristina Davidsson 2022-00002 

 

 
  



 

 

Lista över delegationsbeslut, extern utbildning 

Dianrienr. Ankom Namn Beskrivning Beslutande/delegat  
2021-
00136 2021-11-26 

Krzysztof 
Klimczuk Ansökan om att studera till elektriker via Växjölöftet vuxenutbildning och Montico Kristina Davidsson Beviljas 

2021-
00122 2021-11-18 Pontus Lund  Ansökan om att läsa industriutbildning-CNC via Montico och Växjölöftet vuxenutbildning.  Kristina Davidsson Avslås 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 9 Dnr 2022-00017 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 17 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022. 

Sjukfrånvarostatistik per december 2021, daterad den 25 januari 2022. 
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Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 
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2022-01-21 
Referens 

NAL 2022-00017 020  

 

 

 

 
  

Arbetsmiljö 

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 17 december 2021.  

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvarostatistik per december 2021, daterad den 25 januari 2022.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 14.26 13.04 11.93 10.71 10.6 10.4 10.18 10.27 10.05 9.67 9.38 9.59

A. Kommun 26.82 26.15 24.92 23.61 22.91 22.59 22.53 22.4 22.16 22.13 22.07 22.38
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 0.71 0.54 1.09 0.8 1.12 0.68 0.58 0.84 0.69 0.75 0.79 0.84

A. Kommun 2.14 1.69 1.97 1.93 1.94 1.59 1.23 1.47 1.9 1.97 2.17 2.3
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 4.22 3.88 3.58 3.23 3.21 3.1 3.03 3.02 2.95 2.92 2.81 2.9

A. kommun 7.79 7.67 7.3 6.92 6.77 6.71 6.67 6.66 6.58 6.58 6.57 6.7
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 2.56 2.24 4.18 2.98 3.7 2.06 1.81 2.62 2.71 3.02 2.97 3.43

A. Kommun 7.24 6.9 7.09 7.35 6.98 5.5 3.52 5.31 7.15 7.16 8.05 8.28
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 46.98 45.14 41.4 39.15 38.59 37.94 37.13 35.04 33.49 32.46 34.21 33.25

A. kommun 44.69 43.65 43.9 44.67 44.46 44.64 44.76 44.77 46.06 46.87 48.36 49.09
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 10 9 7 9 10 10 10 9 9 10 10 11
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 32.31 35.71 39.58 43.39 43.39 45.26 45.45 45.13 44 44 44.78 44.44

A. kommun 21.98 21.88 23.04 24.43 25.71 26.37 26.17 25.82 25.6 25.95 26.02 24.38
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