
 

 

Öppen 

 
 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2022-06-08 

 

  

 

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

Tid Onsdagen den 15 juni 2022 kl. 13:15 till ca 15:15 
Plats Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6, Alvesta 
 

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

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

Mötet genomförs på plats i sammanträdesrummet K1 i förvaltningen för arbete och lärandes lokaler  

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.  

 

mailto:linnea.gillen@alvesta.se


 

Datum 

2022-06-07 

 Sida 

2(3) 

 

 

Öppen 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 15 juni 2022 
kl. 13:15 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 685  

 

2. 1
. 

Val av justerare  
Dnr 687  

 

3. 1
. 

Godkännande av dagordningen 
Dnr 683  

 

4. 1
. 

Informations- och diskussionsärenden 
- Information från ordförande 
- Information från förvaltningschef 
-Information från ledamöter och ersättare  
Dnr 684  

 

5. 1
. 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 15 juni 2022 
Dnr 2022-00106 000 

 

6. 1
. 

Information om samverkansdelegationen  
Dnr 2022-00107 000 

 

7. 1
. 

Information från Invandrarindex AB - Kronobergsbarometern  
Dnr 2019-00234 139 

 

8. 1
. 

Uppföljning, Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 
Dnr 2021-00096 791 

 

9. 1
. 

Information om fältverksamheten  
Dnr 2020-00161 001 

 

10. 1
. 

Kartläggning av personer mellan 18-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd, 2022 
Dnr 2022-00092 754 

 

11. 1
. 

Kvalitetsberättelse 2021 
Dnr 2022-00091 000 

 

12. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per april 2022 inklusive nyckeltal och redovisning av producerade poäng 
Dnr 2022-00089 042 

 

13. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 
Dnr 2022-00101 042 

 



 

Datum 

2022-06-07 

 Sida 

3(3) 

 

 

Öppen 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 15 juni 2022 
kl. 13:15 

 

14. 1
. 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022 
Dnr 2022-00090 042 

OBS! Sedan arbetsutskottets sammanträde har ytterligare post tillförts åtgärdsplanen, se uppdaterad åtgärdsplan per 
april 2022 

 

15. 1
. 

Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser utifrån barnkonventionen  
Dnr 2020-00098 754 

 

16. 1
. 

Information om aviserad lagändring för mottagande av skyddssökande enligt massflyktsdirektivet 
Dnr 2022-00108 133 

 

17. 1
. 

Utredning om samverkan med Ryssbygymnasiet AB gällande timmertransporter 
Dnr 2022-00093 600 

 

18. 1
. 

Meddelanden  
Dnr 2022-00015 000 

 

19. 1
. 

Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för arbete och lärande 
Dnr 2022-00017 020 

 

20. 1
. 

Delegationsbeslut  
Dnr 2022-00016 002 

 

21. 1
. 

Övriga frågor  
Dnr 2022-00018 006 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 

 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-07 
Referens 

NAL 2022-00106 000  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 15 juni 2022 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Handlingar i ärendet kommer att lämnas ut under nämndens sammanträde den 15 
juni 2022.   

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Information om samverkansdelegationen  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Samverkansdelegationen är Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans, 
länsstyrelsernas, Migrationsverkets och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
gemensamma forum för informationsutbyte, analys, omvärldsbevakning och 
framtidsutblick inom politikområdena migration och asyl samt nyanländas 
etablering.   

Under sammanträdet kommer representant från Länsstyrelsen att informera om 
Samverkansdelegationen.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Information från Invandrarindex AB – 
Kronobergsbarometern  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Sedan år 2016 är Invandrarindex en rikstäckande, kommunbaserad och årligt 
förekommande studie. Invandrarindex ligger till grund för arbetet med att förbättra 
och effektivisera integrationsprocessen såväl lokalt som regionalt och nationellt.  

Invandrarindex AB erbjuder, förutom den årliga barometerstudien ovan, även 
skräddarsydda undersökningar mot målgruppen ”nyanlända invandrare”. 

Inom ramen för strategisk överenskommelse (SÖK) i Kronobergslän har 
Kronobergsbarometern genomförts i samtliga kommuner Kronobergs län. 
Målgruppen för undersökningen är migranter som deltar i undervisning vid SFI samt 
elever som går på gymnasiets språkintroduktion.    

Beslutsunderlag 

Kronobergsbarometern, presentation, daterad den 20 mars 2022.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Våra nya svenskar är en viktig och 

växande grupp i dagens samhälle

Strategisk Överenskommelse (SÖK) i Kronobergs län 
för bra mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Mål (SÖK)
Nya länsinvånare ska kunna bidra till regionens utveckling och kompetensförsörjning 



Alvesta       Tingsryd
Lessebo      Uppvidinge
Ljungby      Växjö
Markaryd   Älmhult
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STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Studiens genomförande

• Totalt 458 personer har deltagit i 2021 års studie i Kronobergs samtliga 8 kommuner.

• Datainsamlingen pågick under perioden 9 november till 26 november 2021. 

• Invandrarindex projektledare har besökt samtliga skolor för att på plats introducera datainsamlingen.

• Genomfördes som webb-enkät  i klassrum under lärarledda lektioner på Sfi och på  gymnasieskolans språkintroduktion. 

• 2 tredjedelar var kvinnor (medelålder 35 år) och en tredjedel män (medelålder 32 år) .

• I medeltal har kvinnor gått i skola 10 år och män 9 år innan de kom till Sverige.

• 2 tredjedelar bor med barn



ARBETSMARKNAD/

KOMPETENS
BOENDE

DELAKTIGHETHÄLSA



ARBETSMARKNAD/

KOMPETENS

• Inom vilket område vill du arbeta i Sverige?

• Vart vänder du dig i första hand för att få hjälp att skaffa ett arbete?

• Eget företagande?

• Vill du läsa vidare på skola?

• På vilket sätt lär du dig svenska bäst?
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Vet inte

Jag vill/kan/ska inte arbeta

Administration, ekonomi, juridik

Bygg och anläggning

Data/IT

Städ

Industri

Transport

Naturbruk ( t.ex.lant-, jord och skogsbruk)

Pedagogiskt arbete (t.ex. lärare)

Hälso- och sjukvård

Kultur, media, design (t.ex. journalist)

Naturvetenskapligt arbete (kemister, geolog,…

Försäljning, inköp och marknadsföring

Hotell, restaurang, storhushåll

Inom vilket område vill du arbeta i Sverige?

Bas: 358

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män

%

d

%
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Annan person

Arbetsförmedlingen

Sfi-lärare

Kommunens handläggare

Vänner och bekanta

Släkt och vänner

Förening jag är aktiv i

Sociala media/Internet

Jobbannonser

Arbetsgivare jag vill jobba hos

Vart vänder du dig i första hand för att få hjälp att skaffa ett arbete?

Bas: 349

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män

%
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Ja Nej Vet inte

Vill du starta eget företag i Sverige?

Bas: 354

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Ja Nej Vet inte

Vill du läsa vidare på skola efter du gått ut SFI?

Bas: 253

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Vet inte

På annat sätt (se öppna svar)

I klassrum/skola

På arbete/praktik

På fritiden (hemma, vänner, förening m.m.)

På vilket sätt lär du dig svenska bäst?

Bas: 361

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män



BOENDE

j

• Vilken kommun bor du i?

• Vill du bo kvar i kommunen? Varför vill du bo kvar? Varför vill du flytta?

• Vad saknar du i kommunen eller på orten där du bor?

• Vad kan bli bättre i kommunen! 

• Med vem bor du idag?

• Vem ordnade ditt boende när du kom till Sverige?

• Vad är bra respektive dåligt med ditt boende? 

• Åker du bil/buss/tåg?
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

Växjö

Älmhult

Vilken kommun bor du i?

Bas: 411

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

%

Kvinnor

Män



© Invandrarindex                                                                                                             14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ja Nej Vet inte

Vill du bo kvar i kommunen?

Bas: 389

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Fler anledningar (se öppna svar)

För att jag har arbete/jobb

För att studera/gå i skola

Jag har bra boende

Det finns mycket att göra på fritiden

 Har vänner här

Varför vill du bo kvar?

Bas: 199

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 Fler anledningar (se öppna svar)

 För att få arbete/jobb

 För att studera/gå i skola

För att kunna få annat boende

För att få mer eller intressantare saker att göra på

fritiden

 Har vänner på annat ställe

Varför vill du flytta?

Bas: 55

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Saknar annat (se öppna svar)

Släkt/vänner/familj

Arbete

Saker att göra på fritiden

Eget boende

Fler bussar/tåg

 Affärer

 Studier

Saknar inget

Vad saknar du i kommunen eller på orten där du bor? 

Bas: 363

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män



© Invandrarindex                                                                                                             18

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Skriv gärna i rutan om du vet något som kan bli bättre i kommunen! 

Exempel nedan:

”Alla tjänster finns här och jag är glad.”     ”Billigare bussbiljett Fler 

transportmedel”   ” En stor utomhuspool och flera butiker”
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Ensam

Med fru/man/partner/sambo

Med syskon/föräldrar/släkt

Med vän/kompis

Med mina barn

Med vem bor du idag?

Bas: 354

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Vet inte

Jag ordnade mitt boende själv

Vänner/familj ordnade mitt boende

Kommunen ordnade mitt boende för

ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen ordnade boende till mig som vuxen

Migrationsverket ordnade mitt boende till mig som

vuxen

Vem ordnade ditt boende när du kom till Sverige?

Bas: 344

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Vet inte

Annat (se öppna svar)

Äger

Hyr, förstahandskontrakt

Hyr, andrahandskontrakt

Äger du din bostad eller hyr du den?

Bas: 354

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Ja Nej Vet inte

Har den du hyrt lägenhet av visat var/hur man kastar sopor och bokar tvättstuga? 

Boskola

Bas: 243

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Mycket bra 5 Ganska bra 4 Varken bra eller

dåligt 3

Ganska dåligt 2 Mycket dåligt 1

Hur bra eller dåligt tycker du att ditt boende är? 
Bas: 352

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Medelvärde 
Kvinnor 3,7
Män 3,5

Kvinnor

Män
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STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Vad tycker du är bra med ditt boende? Exempel nedan:

”Det är bra men jag behöver jobba för att hjälpa mina barn”

Vad tycker du är dåligt med ditt boende? Exempel nedan:

”Allt är gammalt och grannar inte respektera mig på natten.”
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Annat ställe (se öppna svar)

Kommunala bostadsföretag/Kommunen

Privat hyresvärd

Mäklare

Sfi-lärare

Vänner och bekanta

Släkt och familj

Förening jag är aktiv i

Sociala media/Internet

Annonsera

Vart skulle du vända dig i första hand om du skulle skaffa ett nytt boende?

Bas: 331

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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Har du tillgång till Internet hemma?

Bas: 334

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män



© Invandrarindex                                                                                                             27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alltid Ibland Aldrig
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Bas: 330
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1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

Total Kronoberg

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

Växjö

Älmhult

Har du tillgång till bil? 

Bas: 330 samt kommun

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Medelvärden     Aldrig = 1                                         Ibland = 2                                                Alltid = 3     
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Har du åkt buss det senaste året ( senaste 12 månaderna)? (Svarat Ja)

Bas: 335
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Kvinna Man

Har du åkt tåg det senaste året (senaste 12 månaderna)? (Svarat Ja)

Bas: 329

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025



HÄLSA

• Är din hälsa bra eller dålig?

• Är det lätt eller svårt att få kontakt med vården?

• Tycker du att information från hälso-/sjukvården är lätt eller svår att förstå?

• Har du varit på hälsoundersökning sedan du kom till Sverige?

• Vet du var din närmaste vårdcentral finns? Har du varit där?

• Har du vaccinerat dig mot Coronaviruset? Varför inte?
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Bra Varken bra eller dålig Dålig

Är din hälsa bra eller dålig? 
Bas: 329

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025
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Män



© Invandrarindex                                                                                                             33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Lätt Varken lätt eller svårt Svårt
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Lätt Varken lätt eller svår Svår

Tycker du att information från hälso-/sjukvården är lätt eller svår att förstå?
Bas: 325
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Ja Nej Vet inte

Har du varit på hälsoundersökning sedan du kom till Sverige?

Bas: 326

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE
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Kvinna Man

Vet du var din närmaste vårdcentral finns? (Svarat Ja)

Bas: 323

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025
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Har du varit där någon gång? (Svarat Ja)

Bas: 318

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025



© Invandrarindex                                                                                                             38

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Ja, en spruta

Ja, två eller fler sprutor

Nej

Har du vaccinerat dig mot Coronaviruset?

Bas: 327

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE
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Män



© Invandrarindex                                                                                                             39

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Varför har du inte vaccinerat dig? Exempel nedan:

”Jag är allergisk mot ett läkemedel.”   ” Personlig frihet”  

”Jag har inte bra informationer från Kronoberg.”
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DELAKTIGHET

deringar• Är du eller någon i din familj med i någon förening? Vilken eller vilka?

• Skulle du vilja vara med i någon förening?

• Har du svenskar som vänner?

• Skulle du vilja träffa fler svenskar?

• Är det något du behöver veta mer om i det svenska samhället för att kunna leva bättre här? Vad?
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Ja Nej Vet inte

Är du eller någon i din familj med i någon förening?
Bas: 321

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE
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Män
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STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Vilken eller vilka föreningar är du eller någon i din familj med i? 

Exempel nedan:

”Coop and ica”   ”Hemvärnet för ungdomar”   ”ÄLMHULTS 

SIMSÄLLSKAP”   ”Kyrka”
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Ja Nej Vet inte

Skulle du vilja vara med i någon förening?

Bas: 271
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Ja Nej Vet inte

Har du svenskar som vänner?

Bas: 316

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025
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Ja Nej Vet inte

Skulle du vilja träffa fler svenskar?

Bas: 313

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025
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Ja Nej Vet inte

Är det något du behöver veta mer om i det svenska samhället 

för att kunna leva bättre här?

Bas: 316

STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Kvinnor

Män
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STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Vad behöver du veta mer om? Exempel nedan:

” Hur svenskar bor med sina familjer”  ”Hur de kommunicerar med sina barn” 

”Hur man söker extrajobb, skattefrågor och utbildning.” 

” people, culture, society” 

” om kultur och deras umgänge.”



Sammanfattning

 Relativt små skillnader mellan könen.

 Några intressanta skillnader mellan könen är dock:

 - Olika intressen av yrken

 - Kvinnor vill studera i större utsträckning

 - Högre andel kvinnor vill bo kvar

 - kvinnor saknar i mindre utsträckning fritidsaktiviteter men fler saknar affärer

 - Kvinnor lär sig inte svenska bäst på fritiden

 - kvinnorna tycker att det är svårare att få kontakt med vården.

 Man vill ha fler kontaktytor med infödda svenskar och träffa fler svenskar 
samt få mer kunskap om det svenska samhället.
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STRATEGISK ÖVERENSKOMMELSE

FÖR KRONOBERGS LÄN 2019-2025

Stort tack för att ni lyssnat på

migranternas erfarenheter och åsikter!

Fredrik Lundvall Per Lundgren

Projektledare Projektledare
070-650 72 12 070-766 80 41



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 38 Dnr 2021-00096 791 

 

Uppföljning, Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisad uppföljning av mål och förbättringsområden utifrån 
handlingsplan för våld i nära relationer 2021-2023. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 17 juni 2021 om 
att anta handlingsplan för arbete mot våld i nära relationer och att följa upp de mål 
och förbättringsområden som anges i handlingsplanen årligen (NAL § 45, daterad 
den 17 juni 2021.) 

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära 
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående. Handlingsplanen 
syftar även till att verksamheten och det förebyggande arbetet systematiskt och 
fortlöpande ska utvecklas. Delar av den regionala handlingsplanen mot mäns våld 
mot kvinnor är implementerad i nämnden för arbete och lärandes handlingsplan 
mot våld i nära relationer.  

Handlingsplanen innefattar uppföljningsbara mål för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i handlingsplanen. Uppföljning 
av målen redovisas i bifogad skrivelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022. 

Uppföljning av Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 maj 
2022. 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 juni 2021.    

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Avdelning Vuxen  
Hanna Sjögren/Louise Fjordevik 
Socialsekreterare 
0472- 150 00 
Hanna.sjogren@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-17 
Referens 

NAL 2021-00096 791  

 

 

 

 
  

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
mål och förbättringsområden utifrån handlingsplan för våld i nära relationer 2021-
2023.    

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 17 juni 2021 om 
att anta handlingsplan för arbete mot våld i nära relationer och att följa upp de mål 
och förbättringsområden som anges i handlingsplanen årligen (NAL § 45, daterad 
den 17 juni 2021.) 

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära 
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående. Handlingsplanen 
syftar även till att verksamheten och det förebyggande arbetet systematiskt och 
fortlöpande ska utvecklas. Delar av den regionala handlingsplanen mot mäns våld 
mot kvinnor är implementerad i nämnden för arbete och lärandes handlingsplan 
mot våld i nära relationer.  

Handlingsplanen innefattar uppföljningsbara mål för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i handlingsplanen. Uppföljning 
av målen redovisas i bifogad skrivelse.   

Beslutsunderlag 

Uppföljning av Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 maj 
2022. 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 juni 2021.    

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

 
Hanna Sjögren och Louise Fjordevik 
Socialsekreterare  

.  



 
2022-05-17 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 

Öppen 

Uppföljning av handlingsplan: våld i nära relation, prostitution, hedersrelaterat våld och 
människohandel 



 

 

Öppen 

Uppdrag/aktivitet Här skriver ni vad som ska 
göras 

Eventuella 
delmål 

Hur ska aktiviteten 
genomföras 

Vem/vilka utför 
aktiviteten/aktivitetern
a 

EX. FC, AC, EC, rektor 
mfl.  

När ska 
aktiviteten vara 
genomförd? 

Delklart? 

När och hur ska 
uppföljning och 
utvärdering ske? 

Sprida information om 

våld i nära relationer på 

Alvesta kommuns 

hemsida. Där finns även 

användbara länkar och 

kontaktuppgifter till 

andra stödfunktioner. En 

broschyr om Alvesta 

kommuns arbete mot 

våld i nära relation samt 

kontaktuppgifter till 

berörda enheter är 

framtagen och ska 

spridas för att ytterligare 

nå ut med information 

till medborgarna.  
 

Löpande uppdatera 
information på hemsidan. 

 

Dela ut broschyrer vid en 
vecka fri från våld, 
utbildningar, 
samverkansmöten och 
internt. 

 Kontakt med IT. 

 

 

Sprida broschyrer om Våld i 
nära relation Alvesta 
kommun. 

Soc sek VINR 

 

 

Soc Sek VINR/ 
respektive enhet som 
fått broschyrerna. 

Ständigt 
pågående.  

 

Ständigt 
pågående.  

 

 

 

Delavstämning 
Maj och 
November. 



 

 

Öppen 

Alvesta kommun ska 

aktivt medverka i en 

vecka fri från våld som 

årligen uppmärksammas 

i Kronobergs län för att 

uppmärksamma och 

sprida information om 

våld i nära relationer och 

vilket stöd som finns att 

få.  
 

Synliggöra att Alvesta 
kommun arbetar för att 
motverka våld i nära 
relationer. 

Sprida information om 
länets aktiviteter under 
veckan. 

 

Genomföra lokala 
aktiviteter i Alvesta 
kommun för att 
uppmärksamma veckan. 

 

 Delta i planeringsmöten inför 
en vecka fri från våld 
regionalt. 

 

Digitalt och tryckt form sprida 
information. 

 

Planeringstid soc sek VINR 

Soc sek VINR Sept, v. 47. 
(2022) 

 

 

 

 

Sept, v. 47. 
(2022) 

Delavstämning 

november. 



 

 

Öppen 

Internutbildningar inom 

området för våld i nära 

relationer har hållits för 

delar av personalen på 

förvaltningen. Under 

handlingsplanens 

giltighetstid kommer 

arbetet fortgå med att 

erbjuda personal vid 

förvaltningen en 

introduktionskurs om 

våld i nära relationer 

samt annan 

vidareutbildning vid 

behov. 
 

OBS utökat till 
kommunkoncernen efter 
tillskott 2022 och 2023 

Utbildningsplan för hela 
kommunkoncernen. 

 

VT 22 – Erbjuda 
2 grupper á 25 
person i varje 
grupp. 
 

HT 22 – Erbjuda 
2 grupper á 50 
personer i varje 
grupp  
 
VT 23 – Erbjuda 
4 grupper á 50 
personer i varje 
grupp. 
 
HT 23- Erbjuda 
4 grupper á 50 
personer i varje 
grupp. 
  
 

Erbjuda samtliga inom FAL 
utbildning.  
  
 

Erbjuda samtliga i 
kommunkoncernen 
utbildning.  
  
  

 
Informera inom 
kommunkoncernen om 
utbildningsplanen.  
 

Soc sek VINR 

 

Soc sek VINR 

 

 

 

 

Utvecklingschef, 
enhetschef vuxen, soc 
sek VINR. 

2022 

 

Flerårigt projekt 

 

 

 

 

2022 

Delavstämning 
maj och 
november. 



 

 

Öppen 

Samtliga förvaltningens 

chefer ansvarar för att se 

till att personalen har 

kännedom om denna 

handlingsplan och 

tillräcklig kunskap om 

våld i nära relationer för 

att kunna upptäcka 

våldsutsatthet. Cheferna 

ansvarar även för att se 

till att varje avdelning 

har skriftliga rutiner. 
 

Erbjuda chefer FAL stöd i 
att informera om 
Handlingsplanen och stöd 
i att ta fram rutiner.  

 Maila ut information om 
stödmöjlighet. 

 

 

 

Soc sek VINR, samtliga 
chefer FAL. 

Mars –22 

 

 

 

 Delavstämninga
r 

 

Utsedda kontaktpersoner 

ska finnas för samverkan 

med Resurscentrum 

heder för att stärka stödet 

till personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och 

förtryck. 
 

Delta på samverkansmöte 
med Resurscentrum 
heder. 

 Digitala träffar. Soc sek VINR 2022, Alvesta 
kommun utgår 
därefter i denna 
samverkan. 

 



 

 

Öppen 

Verka för att stärka 

samverkan mellan 

kommunens olika 

förvaltningar och andra 

samhällsaktörer för 

förbättrad upptäckt av 

våldsutsatta, barn som 

upplever våld och 

våldsutövare. 
 

Följa rutin för samverkan 
vid våld i nära relation 
intern i förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Samverkansmöte med 
vårdcentralen och 
folktandvården. 

 

 

Samverkansmöte med 
Allbohus. 

Gemensamt 
möte och 
revidering av 
rutinen utifrån 
avvikelserappor
t 

När ett ärende kommer till 
socialtjänstens kännedom om 
våld ska barn, utsatt och 
utövare erbjudas stöd och 
hjälp. 

 

 

 

 

Informera om enheten våld i 
nära relation och utveckla 
samverkansform.  

 

 

Informera om enheten våld i 
nära relation och utveckla 
samverkansform. Allbohus 
deltar i våldsutbildning VT-22. 

 

Soc sek förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Soc sek VINR/VC och 
tandvård. 

 

 

Soc sek VINR/Allbohus 

Ständigt 
pågående. 

 

 

 

 

 

 

Uppstart april-
22. 
Uppföljningsmöt
e juni-22. 

 

 

 

 

Uppstart Mars-
22 

Följa upp 
avvikelser vid 
delavstämningar
. 

 

 

 

 

 

Återkommande 
följa upp genom 
aktualisering 
varifrån ärenden 
inkommit. 
Delavstämning 
nov-22. 

 

 



 

 

Öppen 

Personer utsatta för 

prostitution och 

människohandel (POM) 

ingår som en målgrupp 

under arbetet mot mäns 

våld mot kvinnor och är 

även att betrakta som 

brottsoffer för vilka 

socialtjänsten har ansvar 

att erbjuda stöd. Det är 

för närvarande inte 

fastställt var i 

förvaltningen detta 

ansvarsområde ska 

finnas, vilket har fått till 

följd att denna målgrupp 

inte synliggörs och inget 

aktivt arbete mot 

målgruppen bedrivs. 

Under handlingsplanens 

giltighetstid ska 

förvaltningen fastställa 

var ansvaret för personer 

utsatta för prostitution 

och människohandel 

samt brottsoffer ska 

ligga. 

 

Fastställs att 

målgruppen ska 

Informationsmöte med 
regionkoordinatorer om 
området. 

 

 

Studiebesök arbete 
gällande POM. 

 

 

 

Upprätta samverkan med 
polis för de utsatta och 
utövarna. 

 Samla underlag för hur 
arbetet med POM bör 
utformas. 

 

 

Kontakta passande 
verksamheter som arbetar 
med POM och besök dem för 
att få underlag till arbetet 
med POM. 

 

Kontakta polisen för 
samverkansmöte. 

Se på lärande exempel om 
samverkan. 

Soc sek VINR. 

 

 

 

Soc sek VINR. 

 

 

 

 

Soc sek VINR. 

Mars- 22 

 

 

 

Planering Vt-22  

Besöket Ht -22. 

 

 

 

Maj-22 

2023. 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022 



 

 

Öppen 

tillhöra våld i nära 

relations enheten. 

Våld i ungas relationer 

uppmärksammas idag 

inte i lika stor 

utsträckning som våld i 

vuxnas relationer och det 

finns indikationer på att 

våld i ungas nära 

relationer inte tas på lika 

stort allvar (BRÅ, 2018). 

Förvaltningen ska därför 

särskilt verka för att nå ut 

till unga som upplever 

våld i sina nära 

relationer. 
 

Ökad samverkan 
barnenheten och 
vuxenheten. 

 

 

Samverkan barnenheten 
och skolor. 

 

 

 Våldsgrupp soc sek Barn och 

soc sek VINR träffas 

återkommande för 

utvecklingsarbete. 

 

Barnenheten pratar kring våld 
i nära relationer när de är på 
högstadieskolorna och 
informerar elever, personal 
och på föräldramöten. I 
Moheda har de varit i åk 8 
och pratat våld, porr och 
könsnormer. 
 

 

Soc sek VINR/Soc sek 
barnenheten. 

 

 

Soc sek barnenheten 

Pågående. 

 

 

 

Pågående 

 



 

 

Öppen 

Mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer 

förekommer i alla olika 

samhällsklasser och 

sociala sammanhang, 

oavsett kön, religion, 

etnicitet, sexuell 

läggning etc. Det 

förekommer våld mot 

äldre, mot personer med 

funktionsvariationer och 

mot anställda. Som ovan 

beskrivits har 

socialnämnden ansvar för 

att personer utsatta för 

våld i nära relationer och 

barn som bevittnat våld 

av eller mot närstående 

får den hjälp och det stöd 

de behöver. Men för att 

mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer 

ska upphöra behövs ett 

förebyggande arbete 

bedrivas även på andra 

förvaltningar och andra 

samhällsaktörer. Under 

handlingsplanens 

giltighetstid ska 

förvaltningen verka för 

att arbetet mot mäns våld 

Informera om 
våldsenheten till 
kommunkoncernen. 

 

Skapa kommunkoncern 
nätverk med 
våldsansvariga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mailat samtliga chefer. 

 

 

Skapa en nätverksprofil 
beskrivning och delge 
samtliga verksamheter denna 
som väljer ut passande 
deltagare från sin 
verksamhet. Träff ca en gång 
per termin och digital 
mottagare och spridare va 
information om våld. 

Erbjuda dessa stöd i att ta 
fram rutiner och riktlinjer om 
hur arbetet med våld i nära 
relation ska bedrivas inom 
respektive verksamhet. 

 

Soc sek VINR. 

 

 

Soc sek VINR 

Mail feb -22. 

 

 

Vt -22. 

2022 

 

 

2022 



 

 

Öppen 

mot kvinnor och våld i 

nära relationer lyfts även 

på andra förvaltningar. 
 



 

 

Öppen 

Förebyggande arbete 

gentemot barn och unga 

ska bedrivas genom 

samverkan med skolor i 

Alvesta kommun. 
 

Synliggörande av 
socialtjänstens arbete på 
olika områden inom 
skolan. 

 Medverkar på EHT på alla 
kommunala skolor i Alvesta 
Kommun. 
  
Träffar klasserna och berättar 
om vilka socialtjänsten är och 
vad man kan få hjälp med hos 
oss, varit på med 
teamsuppkopplingar på 
Vislanda, Moheda och 
Grönkulla .  
  
Är med på föräldramöten och  
berättar om socialtjänsten. 
  
Ska medverka på frågestund 
”Fika med socialtjänsten och 
polisen” hos ABF. 
  
Är på Klappudden och träffar 
högstadiets elever från 
Moheda och Haga vid 
årskursstart, presenterar 
socialtjänsten och 
verksamheten. Även 
föräldramöten där. 
  
Informerar elever, främst 
Moheda skola som 
efterfrågat, inför lov om hur 
man når socialtjänsten. 

Soc sek barnenheten Pågående.  



 

 

Öppen 

 



 

 

Öppen 

Stärka kunskapen om 

våld hos förvaltningens 

personal genom fortsatta 

utbildningsinsatser. 

Samtliga anställda vid 

förvaltningen ska 

erbjudas 

introduktionskurs om 

våld. Personal som 

arbetar direkt med 

målgruppen våldsutsatta, 

barn som bevittnat våld 

eller våldsutövare ska 

ges möjlighet till 

fortbildning och 

handledning samt ha 

utbildats i SARA SV, 

PATRIARK och FREDA 

som är standardiserade 

riskbedömningsinstrume

nt för bland annat 

partnervåld och 

hedersrelaterat våld. För 

att säkerställa att rätt 

kompetens bemöter 

våldsutsatta så finns det 

en 

tjänstemannaberedskap 

efter kontorstid.  
 

Se utbildningsplan för 
hela kommunkoncernen 
ovan. 

 

 

 

Informera om 
utbildningar. 

  

 

 

 

Chefer och socialsekreterare 
ansvarar för att erbjuda och 
delta i passande fortbildning. 

Soc sek VINR 

 

 

 

Enhetschef VINR och 
enhetschef barn 

 

 

 

 

Ständigt 
pågående. 

Flerårig plan. 



 

 

Öppen 

Verka för att sprida 

kunskap om våld även 

utanför förvaltningen för 

arbete och lärande. 
 

Se utbildningsplan och 
våldsnätverk för hela 
kommunkoncernen ovan. 

 

En vecka fri från våld 2021 

  

 

 

Besökt och delat information 
utanför sju största företagen i 
kommunen. Scapa, Wica, 
Vida, Maskinarbeten, Gnutti, 
Weland, Hall Miba. 

 

Besökt och delat information 
vid Ica och vårdcentral i 
Alvesta, Moheda, Vislanda 
och Grimslöv. 

 

I samarbete med Martin 
Sallergård (kultur och 
fritidsförvaltningen) gjort 
utskick om en vecka fri från 
våld i Föreningsbrevet 
November. 

 

Uppmärksammat digitalt på 
alvesta.se 

 

Deltagit i fackeltåg. 

 

  

 

 

Klart November -
21 

 

 

 

2021 



 

 

Öppen 

Spridit information om en 
vecka fri från våld och 
passande inriktad 
våldsinformation till anställda 
på arbete och lärande 
förvaltningen,  
omsorgsförvaltningen och 
delar av 
kommunledningsförvaltninge
n. 

Aktiv medverkan i 

Länsstyrelsen 

Kronobergs regionala 

kvinnofridsnätverk. I det 

nätverket ingår bland 

annat Region Kronoberg, 

Migrationsverket, 

polisen, kvinnojourer 

samt kommunerna i 

länet. Länsstyrelsen 

informerar om bland 

annat senaste forskning, 

nationell information och 

ordnar utbildningar. 

Varje verksamhet 

redogör för hur sin 

verksamhets arbete med 

mäns våld mot kvinnor 

fortgår.  

 

Återkommande 
nätverksträffar med 
informationsdelning. 

 

Månadsvis information 
från kvinnofridsnätverk 
om aktuell information 
kring våld. 

 

Konferens i Kosta med 
nätverket. 

 Digitala och fysiska träffar. 

 

 

Får skickat på mail. 

 

 

 

Delta två dagar på plats. 

Soc sek VINR 

 

 

Soc sek VINR 

 

 

 

Soc sek VINR/ Soc sek 
barn 

Pågående 

 

 

Pågående 

 

 

 

Klart, maj-22. 

 

 

 

 

 

 

 

Maj –22. 



 

 

Öppen 

Verka för att 

förvaltningen tillämpar 

Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna 

råd om våld i nära 

relationer SOSFS 

2014:4.  

 

Vid avvikelser från 
föreskrifter och allmänna 
råd göra 
avvikelserapporter. 

 Vid ärendedragningar intern 
och extern uppmärksamma 
kvalitetsbrister. 

Soc sek VINR/Soc sek 
barn/ samtliga chefer. 

Pågående. Delavstämning 
november –22. 

Fortsatt samverkan ska 

ske med Kvinnojouren 

Blenda genom befintligt 

samverkansavtal, samt 

genom medverkan i 

nätverk där Alvesta ingår 

tillsammans med 

Lessebo, Tingsryd och 

Uppvidinge. I nätverket 

diskuteras 

utvecklingsområden och 

hur vi kan samverka för 

ökad kvalitet och 

kostnadseffektivitet.  

 

Deltar även vid 
kvinnofridsnätverksmöten 
se ovan. 

 Bjuds in av Länsstyrelsen. Soc sek VINR Pågående.  



 

 

Öppen 

Aktiv medverkan i 

nätverket för Familjefrid 

Kronoberg, som består 

av utsedda 

kontaktpersoner från 

länets kommuner 

tillsammans med 

behandlarna på 

Familjefrid Kronoberg. 

Nätverket träffas en gång 

per termin och 

kontaktpersonerna är en 

naturlig länk ut till 

kommunerna. Vid 

nätverksträffarna 

diskuteras aktuell 

situation i kommunerna 

samt på Familjefrid 

Kronoberg. Familjefrid 

Kronoberg har även 

bjudit in föreläsare för 

kunskapsutveckling i 

samband med 

nätverksträffarna.  

 

Deltar även vid 
kvinnofridsnätverksmöten
a se ovan. 

 

 

 Bjuds in av Länsstyrelsen. Soc sek VINR. Pågående  



 

 

Öppen 

Socialnämnden ska 

analysera om utbudet av 

insatser och andra sociala 

tjänster som erbjuds 

våldsutsatta och barn 

som bevittnat våld svarar 

mot behoven i 

kommunen (3 kap. 7 § 

SOSFS 2014:4). Detta 

görs genom att fortsätta 

använda och utveckla 

befintligt program för 

systematisk uppföljning 

våldsutsatta (SUV) samt 

regelbunden kartläggning 

av antalet personer som 

utsatts för våld eller 

andra övergrepp av en 

närstående. 

Kartläggningen redovisas 

till nämnden för arbete 

och lärande årligen.  
 

Rapportera vuxna 
personer som beviljats 
någon insats i 
programmet SUreg. 

 Varannan vecka rapportera in 
nya och befintliga ärenden. 

 

 

Årsvis sammanställa underlag 
till nämnden. 

Soc sek VINR 

 

 

Soc sek VINR 

Pågående. 

 

 

November-22 

 



 

 

Öppen 

Genom ökad kunskap om 

våldsutövare och 

verkningsfulla metoder, 

samt upprätta 

arbetsrutiner för att nå ut 

till personer som utövar 

våld i sina nära 

relationer. 
 

Vidareutbildning kring 
området. 

 

Aktualisera samtliga 
våldsutövare. 

 

 

Skapa rutiner för 
handläggning av 
våldsutövare. 

 

Utveckla 
samverkansformer där 
målgruppen kan bli 
aktuella ex polis. 

 Delta i utbildningar. 

Läsa information. 

 

Erbjuda samtliga stöd och 
hjälp när skyddsbehoven 
tillgodosedda. 

 

 

 

 

Kontakta polis för samverkan 
POM och 
våldsutövarområdet. 

Soc sek VINR 

 

 

Soc sek VINR/Soc sek 
Barn 

 

 

Soc sek VINR 

 

 

Soc sek VINR 

Pågående. 

 

 

Uppstart mars-
22. 

 

 

 

 

 

Maj-22 

 

 

 

Mars- 22 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

Sprida information om 

stöd och hjälp för 

våldsutövare. 
 

Informera klienter om 
Familjefrid Kronoberg. 

 

 

 

Vid samverkansmöten och 
utbildningar även 
informera om stöd och 
hjälp till våldsutövare. 

 Vid behovsbedömning om 
samtalsstöd för våldsutövare 
kontakt Familjefrid 
Kronoberg. 

 

 

Informera om Familjefrid 
Kronoberg och Våga sluta. 

 

Soc sek VINR. 

 

 

 

Soc sek VINR 

Pågående. 

 

 

 

Pågående. 
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Inledning 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig 

folkhälsofråga som kräver både stödinsatser men också omfattande förebyggande åtgärder. 

Våldet medför stora individuella konsekvenser och höga kostnader för samhället. Ansvarig 

för våldet är alltid den som utövar det. Våldet är ett hinder för de utsattas säkerhet och 

rättstrygghet. Handlingsplanens grundvärdering är att det är samhällets ansvar att skydda 

våldsutsatta kvinnor, män och barn, att insatser behövs för samtliga inblandade parter samt att 

samverkan är nödvändig. 

Bakgrund 
Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet har historiskt betraktats som ett individuellt och 

marginellt problem som var en privat angelägenhet. De senaste 30 åren har dock mäns våld 

mot kvinnor och våld i hemmet kommit att bli en allt mer offentlig angelägenhet som 

uppmärksammats genom medier och politik som lyft våldet som ett strukturellt problem som 

berör alla. Det finns svårigheter att statistiskt säkerställa förekomst av våld, men olika typer 

av befolkningsundersökningar och statistik visar siffror på att våld i nära relation är allt annat 

än ett marginellt problem med siffror på att var 3:e till 4:e kvinna någon gång i sitt vuxna liv 

utsatts för våld av en närstående. Enligt en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet 

(EIGE - European Institute for Gender Equality) 2014, uppskattas den årliga kostnaden för 

våld i nära relationer och könsrelaterat våld i Sverige uppgå till 45,5 miljarder kronor varav ca 

hälften av kostnaderna gäller våld i nära relationer.  

Mäns våld mot kvinnor ses både nationellt och internationellt som ett tecken på bristande 

jämställdhet och en allvarlig kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. På internationell 

nivå har mäns våld mot kvinnor bland annat resulterat i FN´s deklaration om avskaffandet av 

våld mot kvinnor (1993) och Istanbulkonventionen (2011) som är Europarådets konvention 

om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Enligt 

Istanbulkonventionen (artikel 5.2.) som trädde i kraft i Sverige 2014, har stater som ansluter 

sig till konventionen ett ansvar för att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra 

åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra våldshandlingar som omfattas av 

konventionen och som begås av icke-statliga aktörer.  

På nationell nivå pågår arbetet mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer bland annat 

genom regeringens tioåriga nationella strategi om att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. Regeringen har utsett länsstyrelserna som regionala samordnare för att förebygga 

och bekämpa mäns våld mot kvinnor och att genomföra den nationella strategin. Utöver detta 

har regeringen bland annat föreslagit flera lagändringar och straffskärpningar, genomfört 

särskilda satsningar mot det hedersrelaterade våldet men även avsatt utvecklingsmedel för 

kommunerna för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer. 

På regional nivå pågår Länsstyrelsen Kronobergs arbete med ta fram en regional 

handlingsplan med utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Även denna handlingsplan tar avstamp i såväl den regionala 

handlingsplanen som den nationella strategin.  

Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för socialtjänstens stöd och hjälp 

till vuxna och barn som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relationer och/eller 
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bevittnat våld av eller mot en närstående samt att verksamheten och det förebyggande arbetet 

systematiskt och fortlöpande ska utvecklas. Handlingsplanen syftar även till att implementera 

delar av den regionala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. 

Målgrupp 
Samtliga avdelningar och personal inom förvaltningen för arbete och lärande samt 

förtroendevalda politiker i nämnden. 

Kommunens ansvar 
I ärenden som rör våld i nära relationer - våldsutsatta, våldsutövare samt barn och unga som 

lever med våld – är det inte ovanligt att flera olika aktörer och myndigheter är inblandade. 

Hälso-och sjukvården ombesörjer eventuella skador, utfärdar rättsintyg och kan bistå med 

psykosocialt stöd för våldsutsatta och deras barn. Frivilligorganisationer som kvinno- och 

brottsofferjour kan bistå med stöd och skydd och rättsväsendets kedja med polis, åklagare och 

domstol ansvarar för att värna om den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet och att döma 

till påföljd då brott kan styrkas.  

Ansvarig kommun har det yttersta ansvaret för att människor får det stöd och den hjälp som 

de behöver.  

De olika myndigheternas respektive ansvarsområden är avgränsade men bildar tillsammans en 

helhet. En person utsatt för våld i nära relation har ett behov av att samtliga delar fungerar väl 

ihop. Socialnämnden har i sitt arbete med målgruppen ett stort ansvar för att samordna och 

hålla ihop dessa olika delar så att det blir begripligt för den utsatte och för att den 

hjälpsökande snabb får hjälp att komma till rätt instans. 

Grunden för socialtjänstens arbete regleras i portalparagrafen 1 kap 1 § SoL: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas; 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.  

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
I bilaga 1 redovisas de huvudsakliga paragraferna rörande socialtjänstens arbete med våld i 

nära relationer. 

SOSFS 2014:4 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 

finns gällande bestämmelser och rekommendationer om socialnämndens och hälso-och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. De delar som rör socialnämnden återfinns i 

bilaga 2. 
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Vad är våld? 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
Hur kan våldet benämnas? Män står för den största delen av våldsutövandet världen över och 

det riktas mot andra män, kvinnor och barn bland annat i krig, offentliga miljöer och i 

hemmen. En del av mäns våld riktas mot kvinnor och mot kvinnor som de har en nära relation 

till.  

Våld i nära relationer innebär att våldet utövas av en person som en har en nära relation till. 

Det kan vara ens partner, förälder, barn, personlig assistent eller någon annan som en har en 

nära och förtroendefull relation till. Mäns våld mot kvinnor omfattar allt våld som riktas mot 

kvinnor. Både våld i nära relationer men även våld mot kvinnor i det offentliga rummet så 

som sexuella trakasserier, våldtäkter, prostitution och människohandel. 

En betydande del av mäns våld mot kvinnor utövas i nära relationer. 

Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, dock är våldet mot kvinnor oftare 

grövre och mer systematiskt samt att det är en närstående som vanligtvis utövar våldet mot 

kvinnor. Våldet kan förekomma i alla olika relationer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, 

religion och i alla samhällsklasser och sociala sammanhang. En del våldsutsatta personer kan 

av olika anledningar ha särskilt svårt att söka stöd. Erfarenhet visar att det är vanligt att socialt 

utsatta och missbrukande personer utsätts för våld och trakasserier. Likväl som att ställa 

frågor om alkohol- och drogvanor är det motiverat att ställa frågor om våld. En del kvinnor 

med annan etnisk eller kulturell bakgrund, som utsätts för våld av närstående, kan vara mer 

sårbara och isolerade än andra kvinnor. De har inte alltid kunskap om sina rättigheter och 

möjligheter att få och kunna söka hjälp. Även äldre personer och personer med 

funktionsvariationer blir utsatta för våld. Deras möjligheter att söka hjälp kan vara 

begränsade. De kan vara beroende av omsorgsstöd från en närstående som brukar våld eller 

hot och deras möjlighet att kommunicera med omgivningen kan vara begränsad.  

Det är viktigt att alla som blir utsatta för våld i nära relationer får det skydd och stöd som de 

kan behöva. Även män och kvinnor som utövar våld kan vara i behov av stödinsatser för att ta 

sig ur sitt beteende. 

Våldets karaktär och omfattning 
Våldet kan ta sig många olika uttryck och det är svårt att med säkerhet veta i vilken 

omfattning våld förekommer. Tillgänglig statistik visar att var 3:e till 4:e kvinna i Sverige 

någon gång utsatts för våld av en närstående. Liknande siffror framkommer i Europeiska 

undersökningar. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer en tredjedel av alla 

kvinnor och flickor någon gång under sin livstid att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld 

(WHO, 2013). Liknande siffror framkommer i en omfångsstudie från EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA). (FRA, 2014) 

Nedan följer exempel på hur våldet kan ta sig uttryck. 

Fysiskt våld: Exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad, dragen i 

håret eller våld med tillhyggen. 
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Psykiskt våld: exempelvis hot om att skada den utsatta, sig själv eller andra närstående. 

Isolering, verbala kränkningar, svartsjuka, kontroll och begränsning av den utsattas 

handlingsutrymme. 

Sexuellt våld: exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar eller att 

fotograferas, filmas eller tvingas titta på pornografiskt material.  

Materiellt våld: exempelvis att förstöra ägodelar, riva sönder viktiga papper eller foton. Även 

förstöra eller göra sig av med saker som kan ha stort affektionsvärde för den utsatta. Det kan 

även handla om att förstöra hjälpmedel som den utsatta behöver till följd av 

funktionsvariation. 

Ekonomiskt våld: exempelvis att våldsutövaren kontrollerar ekonomin och att den utsatta inte 

ges möjlighet till insyn i ekonomin eller åtkomst till pengar, använda den utsattas pengar, 

tvingas att skriva på avtal eller lån. 

Försummelse: exempelvis att medvetet underlåta att ge medicin, låta den utsatta bli lämnad 

ensam utan tillsyn långa stunder, underlåta att hjälpa den utsatta att sköta hygien och få mat 

och dryck. 

Latent våld: en person som tidigare varit utsatt för våld anpassar sin vardag för att undvika att 

bli utsatt för fortsatt våld (Per Isdal, 2009). 

Digitalt våld: exempelvis att via sociala medier sprida elakt skvaller eller publicera oönskade 

bilder, att skicka bilder på könsorgan eller sexuella handlingar. 

Hedersrelaterat våld och förtryck: Socialtjänsten bör verka för att effektivt stödja flickor och 

pojkar, kvinnor och män, som är utsatta för tvång, hot och våld i hederns namn.  

När man talar om hedersrelaterat våld och förtryck finns det en risk att bidra till att 

generalisera och kategorisera människor från vissa delar av världen, att vi tillskriver alla 

människor med ett specifikt ursprung samma sätt att se på uppfostran, sexualitet och 

möjligheten att påverka sitt liv.  

Dock är det lika problematiskt att inte våga synliggöra det hedersrelaterade våldet. På samma 

sätt som vi måste våga prata om mäns våld mot kvinnor, även om det kan leda till att många 

män känner sig oskyldigt utpekade som förövare och många kvinnor stämplade som offer, 

måste vi våga uppmärksamma det hedersrelaterade våldet.  

Uppföljningsbara mål 

Förbättrad upptäckt av våld samt ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta 
Sprida information om våld i nära relationer på Alvesta kommuns hemsida. Där finns även 

användbara länkar och kontaktuppgifter till andra stödfunktioner. En broschyr om Alvesta 

kommuns arbete mot våld i nära relation samt kontaktuppgifter till berörda enheter är 

framtagen och ska spridas för att ytterligare nå ut med information till medborgarna.  

 

Alvesta kommun ska aktivt medverka i en vecka fri från våld som årligen uppmärksammas 

i Kronobergs län för att uppmärksamma och sprida information om våld i nära relationer 

och vilket stöd som finns att få.  
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Internutbildningar inom området för våld i nära relationer har hållits för delar av personalen 

på förvaltningen. Under handlingsplanens giltighetstid kommer arbetet fortgå med att 

erbjuda personal vid förvaltningen en introduktionskurs om våld i nära relationer samt 

annan vidareutbildning vid behov. 

 

Samtliga förvaltningens chefer ansvarar för att se till att personalen har kännedom om 

denna handlingsplan och tillräcklig kunskap om våld i nära relationer för att kunna 

upptäcka våldsutsatthet. Cheferna ansvarar även för att se till att varje avdelning har 

skriftliga rutiner. 

 

Utsedda kontaktpersoner ska finnas för samverkan med resurscentrum heder för att stärka 

stödet till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Verka för att stärka samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och andra 

samhällsaktörer för förbättrad upptäckt av våldsutsatta, barn som upplever våld och 

våldsutövare. 

 

Personer utsatta för prostitution och människohandel ingår som en målgrupp under arbetet 

mot mäns våld mot kvinnor och är även att betrakta som brottsoffer för vilka socialtjänsten 

har ansvar att erbjuda stöd. Det är för närvarande inte fastställt var i förvaltningen detta 

ansvarsområde ska finnas, vilket har fått till följd att denna målgrupp inte synliggörs och 

inget aktivt arbete mot målgruppen bedrivs. Under handlingsplanens giltighetstid ska 

förvaltningen fastställa var ansvaret för personer utsatta för prostitution och 

människohandel samt brottsoffer ska ligga. 

 

Våld i ungas relationer uppmärksammas idag inte i lika stor utsträckning som våld i vuxnas 

relationer och det finns indikationer på att våld i ungas nära relationer inte tas på lika stort 

allvar (BRÅ, 2018). Förvaltningen ska därför särskilt verka för att nå ut till unga som 

upplever våld i sina nära relationer. 

 

 

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer i alla olika samhällsklasser 

och sociala sammanhang, oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning etc. Det 

förekommer våld mot äldre, mot personer med funktionsvariationer och mot anställda. Som 

ovan beskrivits har socialnämnden ansvar för att personer utsatta för våld i nära relationer 

och barn som bevittnat våld av eller mot närstående får den hjälp och det stöd de behöver. 

Men för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra behövs ett 

förebyggande arbete bedrivas även på andra förvaltningar och andra samhällsaktörer. Under 

handlingsplanens giltighetstid ska förvaltningen verka för att arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer lyfts även på andra förvaltningar. 

 

Förebyggande arbete gentemot barn och unga ska bedrivas genom samverkan med skolor i 

Alvesta kommun. 
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Förbättrad kunskap och metodutveckling 
Stärka kunskapen om våld hos förvaltningens personal genom fortsatta utbildningsinsatser. 

Samtliga anställda vid förvaltningen ska erbjudas introduktionskurs om våld. Personal som 

arbetar direkt med målgruppen våldsutsatta, barn som bevittnat våld eller våldsutövare ska 

ges möjlighet till fortbildning och handledning samt ha utbildats i SARA SV, PATRIARK 

och FREDA som är standardiserade riskbedömningsinstrument för bland annat partnervåld 

och hedersrelaterat våld. För att säkerställa att rätt kompetens bemöter våldsutsatta så finns 

det en tjänstemannaberedskap efter kontorstid.  

 

Verka för att sprida kunskap om våld även utanför förvaltningen för arbete och lärande. 

 

Aktiv medverkan i Länsstyrelsen Kronobergs regionala kvinnofridsnätverk. I det nätverket 

ingår bland annat Region Kronoberg, Migrationsverket, polisen, kvinnojourer samt 

kommunerna i länet. Länsstyrelsen informerar om bland annat senaste forskning, nationell 

information och ordnar utbildningar. Varje verksamhet redogör för hur sin verksamhets 

arbete med mäns våld mot kvinnor fortgår.  

 

Verka för att förvaltningen tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld 

i nära relationer SOSFS 2014:4.  

 

Fortsatt samverkan ska ske med Kvinnojouren Blenda genom befintligt samverkansavtal, 

samt genom medverkan i nätverk där Alvesta ingår tillsammans med Lessebo, Tingsryd och 

Uppvidinge. I nätverket diskuteras utvecklingsområden och hur vi kan samverka för ökad 

kvalitet och kostnadseffektivitet.  

 

Aktiv medverkan i nätverket för Familjefrid Kronoberg, som består av utsedda 

kontaktpersoner från länets kommuner tillsammans med behandlarna på Familjefrid 

Kronoberg. Nätverket träffas en gång per termin och kontaktpersonerna är en naturlig länk 

ut till kommunerna. Vid nätverksträffarna diskuteras aktuell situation i kommunerna samt 

på Familjefrid Kronoberg. Familjefrid Kronoberg har även bjudit in föreläsare för 

kunskapsutveckling i samband med nätverksträffarna.  

 

Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds 

våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen (3 kap. 7 § 

SOSFS 2014:4). Detta görs genom att fortsätta använda och utveckla befintligt program för 

systematisk uppföljning våldsutsatta (SUV) samt regelbunden kartläggning av antalet 

personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Kartläggningen 

redovisas till nämnden för arbete och lärande årligen.  

 

 

Effektivare brottsbekämpning 
Genom ökad kunskap om våldsutövare och verkningsfulla metoder, samt upprätta 

arbetsrutiner för att nå ut till personer som utövar våld i sina nära relationer. 

 

Sprida information om stöd och hjälp för våldsutövare. 
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Handlingsplanens giltighetstid 
Handlingsplanen avser en tidsperiod på tre år, 2021-2023. 

Uppföljning av handlingsplanen 
Handlingsplanen sträcker sig över en period av tre år. Uppföljning av de förbättringsområden 

och mål som denna handlingsplan lyft fram ska redovisas årligen till nämnden för arbete och 

lärande. Inför denna handlingsplans upphörande, skall handlingsplanen revideras och ny 

handlingsplan tas fram, för att säkerställa förvaltningens fortsatta arbete för ett kvalitets- och 

rättssäkert arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Referenser 
Regeringens nationella strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-

och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/ (2021-05-06) 

Per Isdal, Meningen med våld, 2009 

SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens författningssamling, Föreskrifter och allmänna råd, Våld i 

nära relationer (2014). 

European Institute for Gender Equality (EIGE), 2014, Estimating the costs of gender-based 

violence in the European Union, https://nck.uu.se/kunskapsbanken/sokresultat-

kunskapsbanken/?id=1198&librisId=&swepubId= (2021-05-06)  

World Health Organization (WHO) (2013). Global and regional estimates of violence against 

women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual 

violence. Genève: WHO 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014). Violence against women: 

an EU-wide survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2018, Brott i nära relationer bland unga, Kortanalys 6/2018 

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-06-15-brott-i-nara-relationer-

bland-unga.html (2021-05-06)  
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Bilaga 1 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
2 kap. 1 § SoL – Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär 

ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om 

ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a 

kap. SoL. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m. fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen.  

2a kap. 8§ SoL - En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i 

den kommunen om han eller hon 

     2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte 

kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328). 

2a kap. 9§ SoL - En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i 

inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får 

hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. 

4 kap. 1 § SoL – Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 

för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får 

hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 

biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv.  

5 kap. 11 § SoL – Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som 

är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd 

och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för 

brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska 

också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 

närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet 

behöver.  

11 kap. 1 § SoL – Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 

ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom om som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har 

betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.  

När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha 

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående, eller 

2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp (SOSFS 

2014:4, 6 kap. 1§). 
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Bilaga 2 

SOSFS 2014:4 

1 kap. Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med 

1. barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående 

(våldsutsatta), och 

2. barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående (barn som 

bevittnat våld). 

2 § Föreskrifterna i 1–7 och 9 kap. ska gälla för verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen 

(2001:453). 

 

2 kap. Ledningssystem 
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst ska 

ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som 

behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. 

 

Socialtjänst 
3 kap. Socialnämndens planering  
Mål och ansvarsfördelning 

1 § Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld 

samt beskriva när och hur målen ska uppnås. 

 

2 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut 

i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn som bevittnat våld. 

 

Verksamhet som överlämnats 

3 § Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) till någon annan, ska nämnden fastställa hur kontroll och uppföljning av sådan 

verksamhet ska göras. 

 

Rutiner 

4 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur information som har kommit till nämndens 

kännedom ska föras vidare till den del av verksamheten som enligt 2 § har utredningsansvaret 

när det har uppmärksammats att ett barn kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld. 

 

5 § Socialnämnden ska vidare fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 

 

6 § Socialnämnden ska även fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand och stödjas av 

personal med adekvat kompetens om en förälder har avlidit till följd av våld. 

 

Kartläggning och analys 

7 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som 

erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen. 

 

Allmänna råd 

För att kunna göra denna analys bör socialnämnden fortlöpande kartlägga förekomsten i 

kommunen av våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att bl.a. 

– gå igenom dokumentationen i pågående ärenden, 
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– hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik, och 

– hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld från hälso- 

och sjukvården och andra myndigheter samt organisationer. 

 

Information om socialtjänsten enligt 3 kap. 4 § SoL 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör planera för hur grupper och enskilda, såväl vuxna som barn, ska nås med 

information om nämndens verksamhet för våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 

 

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor 

om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd 

och hjälp. 

 

Nämnden bör se till att de metoder som används för att ge stöd och hjälp har utformats med 

utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. 

 

Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda 

behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a. 

– sin ålder, 

– funktionsnedsättning, 

– könsöverskridande identitet eller uttryck, 

– sin sexuella läggning, 

– att hon eller han tillhör en nationell minoritet, 

– att hon eller han har en utländsk bakgrund, 

– missbruk och beroende, eller 

– risken för hedersrelaterat våld. 

 

Samverkan 

8 § Bestämmelser om att kommunen tillsammans med regionen ska upprätta en individuell 

plan när en enskild har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

finns i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). (HSLF-FS 2020:59)  

 

9 § Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar 

varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Detta ska 

göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. 

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 

1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

 

10 § Socialnämnden ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och 

organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de 

olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska 

nämnden även samverka för att skapa förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta 

ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. 

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 

1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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11 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa 

samverkan ska ligga. 

 

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL 
Handläggning och uppföljning 

Allmänna råd 

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller 

enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av 

eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen. 

 

Genomförande av insatser 

Allmänna råd 

Personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld 

och andra övergrepp för att kunna uppmärksamma att en person är våldsutsatt och se till att 

hon eller han får hjälp för sin våldsutsatthet. 

 

Vidare bör personal som genomför insatser i verksamheter som särskilt är inriktade på att ge 

stöd och hjälp till våldsutsatta ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot 

närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

 

Barn 

Allmänna råd 

Personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som gäller våldsutsatta 

barn och barn som bevittnat våld bör dessutom ha kunskaper om 

– hur man för samtal med ett barn om våld och andra övergrepp, och 

– vilka konsekvenser det kan få för ett barn att utsättas för eller bevittna våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående. 

 

1 § Bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk 

socionomexamen eller annan motsvarande utbildning för att utföra vissa uppgifter i 

socialtjänsten som gäller barn och ungdom finns i 3 kap. 3 a och b §§ socialtjänstlagen 

(2001:453). 

 

5 kap. Utredning av våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

Allmänna råd 

I ärenden som gäller 

– våldsutsatta vuxna, 

– den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

– den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

 

bör socialnämnden, med anledning av våldet, utreda bl.a. 

– behovet av stöd och hjälp akut, 

– våldets karaktär och omfattning, 

– våldets konsekvenser för den våldsutsatta, 

– hur den våldsutsatta hanterar sin situation, 

– hur den våldsutsattas nätverk ser ut, 

– om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och 
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– behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 

 

Riskbedömning 

1 § I en utredning som gäller 

1. våldsutsatta vuxna, 

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld. 

 

Allmänna råd 

När socialnämnden gör riskbedömningen bör den använda en standardiserad 

bedömningsmetod. 

Nämnden bör, med samtycke från den våldsutsatta, ta del av polisens bedömning av risken för 

fortsatt våld. Nämnden bör vidare delge polisen sin riskbedömning, om det inte finns hinder 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

2 § Om den som är under 18 år har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner eller 

hedersrelaterat våld, ska även bestämmelserna om utredning i 6 kap. gälla. 

 

6 kap. Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld 
1 § När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha 

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller  

2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. 

Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna 

ytterligare våld. 

 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör utreda bl.a. 

– barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett annat hem än det 

egna, 

– våldets karaktär och omfattning, 

– våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna, 

– barnets egen uppfattning om våldet, 

– vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och 

– barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 

Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga 

om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller målsägandebiträde enligt 

5 kap. 2 § första stycket socialtjänstförordningen (2001:937). 

 

7 kap. Insatser 
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer 

Stöd och hjälp 

1 § Socialnämnden ska erbjuda 

1. våldsutsatta vuxna, 

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. 

Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka 

insatser som ska erbjudas. 
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Allmänna råd 

Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl.a. 

– information och råd, 

– stödsamtal, 

– hjälp att ordna stadigvarande boende, 

– stöd i föräldraskap, 

– förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och 

– hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. Polisen och 

Skatteverket. 

 

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör ha beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som 

gäller en våldsutsatt och är akut. 

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd framgår det när 

våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör beaktas i bedömningen av den 

enskildes rätt till ekonomiskt bistånd. 

 

Tillfälligt boende 

2 § Socialnämnden ska vid behov erbjuda 

1. våldsutsatta vuxna, 

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av 

skydd med utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen. 

 

Allmänna råd 

Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig 

bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och 

andra övergrepp. 

Det boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn 

oavsett ålder och kön. 

Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper om 

barns behov. 

 

Insatser till barn 

3 § Om ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld behöver stöd och hjälp med 

anledning av våldet, akut eller på kort eller lång sikt, ska socialnämnden erbjuda barnet 

insatser med utgångspunkt i dess olika behov av 

1. skydd, 

2. råd och stöd, och 

3. vård och behandling. 

 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och andra till 

barnet närstående råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov. 

 

Insatser till våldsutövare enligt 4 kap. 1 § SoL 

Allmänna råd 
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Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels till 

våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. 

Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur 

våld påverkar barn. De bör genomföras med beaktande av barnets behov av trygghet och 

säkerhet. 

Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i första stycket, kunna erbjuda våldsutövare 

insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. Insatserna 

bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn 

som bevittnat våld. 

 

9 kap. Undantagsbestämmelse 
1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det 

finns särskilda skäl. 

 

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 39 Dnr 2020-00161 001 

 

Information om fältverksamheten  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Det finns en tjänst som fältassistent och en tjänst som fältsekreterare i Alvesta 
kommun. Dessa är organisatoriskt placerade inom stöd- och behandlingsenheten, 
förvaltningen för arbete och lärande.  

Under sammanträdet lämnas information om fältverksamheten i Alvesta kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Avdelning Barn och Vuxen 
Carola Johansson 
Avdelningschef 
0472-150 00 
Carola.johansson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-13 
Referens 

NAL 2020-00161 001  

 

 

 

 
  

Information om fältverksamheten i Alvesta kommun 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Det finns en tjänst som fältassistent och en tjänst som fältsekreterare i Alvesta 
kommun. Dessa är organisatoriskt placerade inom stöd- och behandlingsenheten, 
förvaltningen för arbete och lärande.  

Under sammanträdet lämnas information om fältverksamheten i Alvesta kommun.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Carola Johansson 
Avdelningschef 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 40 Dnr 2022-00092 754 

 

Kartläggning av personer mellan 18-24 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd, 2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen har under våren 2022 genomfört ytterligare en kartläggning, denna 
kartläggning har varit utformad på samma sätt som tidigare genomförd kartläggning 
som nämnden fick redovisad under nämndssammanträdet den 23 februari 2022. 
Den senaste genomförda kartläggningen har haft samma syfte men har genomförts 
mot en annan målgrupp, denna gång personer mellan 18–24 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  

Vid tidpunkten då kartläggningen genomfördes fanns det 38 aktuella hushåll i 
åldern 18-24 år i Alvesta kommun som uppbar ekonomiskt bistånd, hushållen är 
jämt fördelade mellan män och kvinnor. I de 38 hushållen finns det totalt 28 barn. 
Framträdande gemensamma faktorer i målgruppen är att många har låg 
utbildningsbakgrund, är utrikes födda och har litet behov av SFI. Flera i målgruppen 
aktuella för någon form av sysselsättning/insats.  Många bedöms ha någon form av 
psykisk ohälsa.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022.   

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

Öppen 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
Staben 
0472-153 48 
Liridona.Kurti@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-18 
Referens 

NAL 2022-00092 754 

 

 

 

 
  

Information om kartläggning av personer mellan 18-24 
år aktuella för ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

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

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har under våren 2022 genomfört ytterligare en kartläggning, denna 
kartläggning har varit utformad på samma sätt som tidigare genomförd kartläggning 
som nämnden fick redovisad under nämndssammanträdet den 23 februari 2022. 
Den senaste genomförda kartläggningen har haft samma syfte men har genomförts 
mot en annan målgrupp, denna gång personer mellan 18–24 år som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  
 
Ytterligare information och redovisning av resultat från kartläggningen lämnas 
under sammanträdet.    

 

Maria Gabrielsson  
Tf. Förvaltningschef  

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-25 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 41 Dnr 2022-00091 000 

 

Kvalitetsberättelse 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna kvalitetsberättelsen för 2021. 

Sammanfattning 

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

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsatt utvecklats inom flera delar av verksamheten. Särskild fokus har varit den 
fortsatta översynen av ledningssystemet och se till att all information ska finnas 
lättillgängligt samt att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och 
andra styrande dokument ska vara aktuella. Det har även arbetats med att utveckla 
flera befintliga processer som exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser. 

Kvalitetsberättelsen lyfter även nämndens tre utvecklingsmål samt de områden 
som nämnden har särskilt fokus på under 2021 och framåt. Kvalitetsberättelsen tar 
även upp hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara har 
fortlöpt. Vidare beskrivs även hur kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare 
utveckla verksamheternas arbete genom bland annat egenkontroll m.m 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022. 

Kvalitetsberättelse 202, daterad den 17 maj 2022. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare 
0472-153 48 
Liridona.kurt@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-18 
Referens 

NAL 2022-00091 000  

 

 

 

 
  

Kvalitetsberättelse 2021 
.  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 
fortsatt utvecklats inom flera delar av verksamheten. Särskild fokus har varit den 
fortsatta översynen av ledningssystemet och se till att all information ska finnas 
lättillgängligt samt att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och 
andra styrande dokument ska vara aktuella. Det har även arbetats med att utveckla 
flera befintliga processer som exempelvis hanteringen av klagomål och avvikelser. 

Kvalitetsberättelsen lyfter även nämndens tre utvecklingsmål samt de områden 
som nämnden har särskilt fokus på under 2021 och framåt. Kvalitetsberättelsen tar 
även upp hur arbetet med synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara har 
fortlöpt. Vidare beskrivs även hur kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare 
utveckla verksamheternas arbete genom bland annat egenkontroll m.m 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsberättelse 202, daterad den 17 maj 2022.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Liridona Kurti  
Kvalitetssamordnare  
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2. Sammanfattning 

Kvalitetsberättelsen beskriver hur arbete med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 

kalenderår. Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och 

vilka resultat som har uppnåtts redovisas i kvalitetsberättelsen. 

Kvalitetsberättelsen speglar det arbete som utförts inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i socialtjänstlagen 3 kap 3 §, i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).  

 

Inom förvaltningen för arbete och lärande har det systematiska kvalitetsarbetet 

fortsatt utvecklats inom alla delar av verksamheten. Särskild fokus har även i år 

varit fortsatt översyn av ledningssystemet för att se till att information ska finnas 

lättillgängligt samt att informationen i form av processer, rutiner, riktlinjer och 

andra styrande dokument ska vara aktuellt. Arbete har även påbörjats för att 

utveckla olika typer av befintliga processer inom avdelningen ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsenheten, process för hanteringen av klagomål och avvikelser men 

även arbetet med riskanalyser av olika slag, mål och egenkontroll. Samtliga delar 

ska bidra till att kvaliteten i verksamheterna utvecklas och förbättras.  

 

Kvalitetsberättelsen tar upp nämndens inriktning, tre utvecklingsmål och de fyra 

särskilda fokusområden för 2022 och framåt. Vidare lufts hur arbetet med 

synpunkter, klagomål, avvikelser och Lex Sara har varit samt det pågående 

arbetet med ledningssystemet. I kvalitetsberättelsen beskrivs även hur 

kvalitetsarbetet har bedrivits för att ytterligare utveckla verksamheternas arbete 

genom bland annat BBIC, Barnkonventionen och införandet av IBIC.  
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3. Nämnden inriktning, utvecklingsmål och fokusomården för 

2022 

3.1 Nämnden för arbete och lärandes inriktning  

Vi ska arbeta för att våra invånare ska få möjlighet till kompetensutveckling efter 

behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och lärande och 

utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort 

som möjligt. Ett fokusområde är att socialt utsatta unga ska genom stöd till dem 

och deras familjer ges bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i skolan och 

utanför. Det ska arbetas förebyggande och att tidigt upptäcka samt samordna 

insatser för barn och familjer, personer med missbruksproblematik, våld i nära 

relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Vi ska utveckla och arbeta med 

digitalisering och för invånarnas möjlighet till utökad delaktighet. I en alltmer 

utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv 

arbetsgivare och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög 

kompetens. 

 

Nämndens för arbete och lärandes tre utvecklingsmål för 2022 

 

Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska 

minska. 

 

Motivering 

Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om 

försörjningsstöd med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de 

effekterna som Covid-19, som har inneburit minskat arbetsutbud på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens reformering och lokala resurser har 

påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, 

konsekvensen blir att tiden för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. 

Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas av strukturella och individuella faktorer, 

ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet det vanligaste 

försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär 

ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska. 

 

Målindikatorer 

o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/ saknar etableringsersättning, 

(Socialstyrelsen). 
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o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen).  

 

 

Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka. 

 

 

Motivering  

Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste 

åren haft en nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det 

är både negativt för eleverna, vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till 

självförsörjning blir längre och alltmer svårare att nå. För förvaltningen innebär det 

ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla en budget i balans. För att 

trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen elever som 

klarar gymnasiet ska öka.  

 

Målindikatorer 

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

o Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, N17461) 
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Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 

 

 

Motivering  

Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet 

(personer med kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och 

beroendeproblematik). Det krävs ett proaktivt arbete med fokus på 

hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och externa 

aktörer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar 

deras möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de 

själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang 

i samhället.  

 

Målindikatorer 

o Antal placeringsdygn, barn  

o Antal placeringsdygn, vuxna 

 

 

3.2 Fokusområden och strategier 
Nedan beskrivs de områden och strategier som kommer att prioriteras för att 

uppnå nämnden för arbete och lärandes inriktning och utvecklingsmål. 

Nämndens prioriterade områden bidrar till de fyra kommunövergripande 

inriktningarna samt för att kommunen ska vara en hållbar och attraktiv 

arbetsgivare.  

 

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

hedersrelaterat våld och förtryck  

Nämnden för arbete och lärande har av Kommunfullmäktige till budgetramen 

2022 fått riktade medel med 0,5 miljoner kronor och ytterligare 0,5 miljoner 

kronor från 2023 för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och 

hederskulturer. Insatser kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla 

delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och 

säkra akutboenden. Arbetet med att motverka våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck finns även med i nämndens inriktning och 

inkluderas likaså i en av nämndens kritiska kvalitetsfaktorer.  

Inom förvaltningen för arbete och lärande pågår det redan ett aktivt arbete med 

att uppmärksamma ett tidigt behov av insatser och stöd för personer som lever 

med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vid förvaltningen 
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finns det ett upparbetat arbetssätt och en bredare kunskap om detta 

samhällsproblem. I samband med de riktade ekonomiska medlen kan 

förvaltnigen utöka arbetet genom personella resurser med fokus på 

kunskapsspridning inom den egna förvaltningen men också inom alla delar 

kommunkoncernen genom olika utbildningsinsatser.  

 

 Möjliggöra ett livslångt lärande med fokus på kompetensutveckling efter individens 

behov och förutsättning  

För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera 

aktörer. Strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån 

sina förutsättningar ska stärkas. Samarbete mellan kommunens olika 

förvaltningar, företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder och 

arbetssätt ska utvecklas. För invånarnas möjligheter till kompetensutveckling är 

det av vikt för nämnden att prioritera att skapa förutsättningar för ett lärande för 

alla genom hela livet. Det kan handla om att skapa ett brett och varierat utbud av 

gymnasiala, eftergymnasiala och kombinationsutbildningar men också om att 

erbjuda stöd och vägledning under studietiden så att fler unga och vuxna slutför 

sin utbildning. Förvaltningen arbetar för att utbildning ska ses som en väg till 

självförsörjning, vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjlig. 

Individernas kompetensutveckling ska främjas genom att möjliggöra och erbjuda 

likvärdig utbildning utifrån individernas behov och samtidigt arbeta för att 

vidmakthålla utbildningen på hemmaplan. 

Ett fokusområde är även att arbeta proaktivt med unga i gymnasieskolan och 

säkerställa att fler klarar gymansiet inom angiven tid. Eleverna ska få möjlighet till 

insatser i god tid och i den omfattning som krävs för deras behov. Samverkan 

mellan socialtjänst, kommunalt aktivitetsansvar och ungdomskontor är av särskild 

vikt för att elever ska få stöd och vägledning.  

 

 Fokus på tidiga och förebyggande insatser i olika former utifrån målgrupp och 

behov för barn, unga och vuxna 

SKR och staten har under 2020 gjort överenskommelse om att vidareutveckla den 

nära vården. Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad 

vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete 

mellan regionens och kommunens verksamhet. Inom förvaltningen för arbete 

och lärande är ett fokusområde i arbetet med god och nära vård att arbeta för att 

stärka teambaserat arbetssätt med individen i fokus. Arbeta för att upptäcka ett 

tidigt behov hos barn och vuxna i syfte att minimera högintensiva insatser i 

framtiden samt främja språkutveckling hos både unga och vuxna. En annan viktig 
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del inom förvaltningen i arbetet med god och nära vård är den fortsatta 

utvecklingen av familjeorienterat boendestöd (FOBS), fokus är att minimera 

antalet vårdkontakter för hela familjen. 

Ett prioriterat område kring förebyggande och tidiga insatser är att fortsatt 

utveckla ett processtyrt arbete kring elever med problematisk skolfrånvaro både 

för elever i grundskolan och för de i gymnasiet. Närvaroteamet ska fortsatt arbeta 

för att upptäcka ett behov och se till att insatser ges i förebyggande syfte. 

Förvaltningen för arbete och lärande är en viktig aktör i det fortsatta arbetet med 

Barnens bästa gäller! och Kronobarnsmodellen, som är ett prioriterat område. Att 

utveckla arbetsformer och samarbete inom förvaltningen men även med andra 

aktörer för barnets bästa är särskilt viktigt i arbetet med tidiga och förebyggande 

insatser för barn och unga.  

Ett fortsatt arbete med att utveckla möjlighet till ökad tillgänglighet och att tidigt 

upptäcka behov av hjälp för personer med samsjuklighet (personer med 

kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik) är 

viktigt. Genom samlad organisering av både myndighetsutövning och 

utförarverksamhet/verkställighet kring personer med kombinerad psykisk ohälsa 

och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik bidrar det till att underlätta 

samverkan och att ett aktivt arbete ska föreligga för utveckling av insatser på 

hemmaplan.  

 

 Attraktiv arbetsgivare genom kvalitativ verksamhet och god arbetsmiljö 

En viktig förutsättning för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare är att 

kunna leverera en kvalitativ verksamhet med god arbetsmiljö. Arbetsmarknaden 

är i ständig utveckling och det är av särskild vikt att bibehålla god stabilitet och 

kontinuitet gällande personal med hög kompetens men också fortsättningsvis 

attrahera personal.  

För att möta de olika behoven av kompetensutveckling ska en 

kompetensutvecklingsplan för förvaltningen tas fram som ska beskriva 

utvecklings- och karriärmöjligheter inom förvaltningen. Det ska även arbetas med 

att utveckla rutiner, riktlinjer och andra typer av stöd i arbetet och på så sätt 

skapa en tydlighet, struktur och trygghet för personalen. Fokus ska även läggas på 

att arbeta för att hitta rätt form för bland annat hemarbete utifrån förvaltningens 

behov, förutsättningar och möjligheter till distansarbete som är en tydlig och 

långsiktig effekt av Covid- 19.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomgått ett antal omorganisationer, 

viktigt att lyfta är de fördelar med en bred förvaltning som denna. Genom att ha 

socialtjänst, gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenhet, 
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öppenvård med mera inom samma förvaltning innebär att förvaltningen erhåller 

olika former av kompetens. Detta bidrar till att även möjligheter till 

kompetensutveckling inom andra områden utökas. En viktig förutsättning är 

tillskapande av möjligheter genom samverkan men öven ökad kännedom om 

förvaltningens olika verksamheter. Genom ökad kännedom och förståelse om 

förvaltningen i sin helhet ökar möjligheterna till en mer kvalitativ verksamhet för 

de som är i behov av hjälp och stöd hos oss.   

 

4. Systematiskt kvalitetsarbete 

4.1 Klagomål och synpunkter 

Den som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen ska ta emot och utreda 

synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att 

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

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

förbättringar. Klagomål och synpunkter framföras vanligtvis från enskilda individer 

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

sig till oss har rätt att kräva att de tjänster vi ger bygger på respekt för människans 

självbestämmande och integritet samt att tjänsterna utförs rättssäkert.  

 

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

lärande har under 2021 fortsatt implementera modulen för rapportering och 

hantering av klagomål och synpunkter. Modulen används i verksamhetssystemet 

LifeCare. Rapportering av klagomål och synpunkter i modulen innebär även att 

utredningen kan ske genom samma system som utredningen av avvikelser och Lex 

Sarah. Samtliga klagomål har hanterats och utretts i modulen. Genom att både 

rapporteringen och utredningsprocessen sker i LifeCare innebär det att processen 

utförs systematiskt vilket gynnar det systematiska kvalitetsarbetet vid 

förvaltningen. Modulen finns publicerad på kommunens hemsida som en E-tjänst 

för rapportering av synpunkter och klagomål. Enskilda individer rapporterar in 

sina synpunkter eller klagomål digitalt. Klagomålet kommer direkt in i 

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

notifikation om att en synpunkt eller ett klagomål har inkommit.  

 

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

klagomål genom E-post och brev eller vid ett möte och telefonsamtal. Inkomna 

synpunkter och klagomål ska utredas, sammanställas och analyseras för att 
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säkerställa kvaliteten på verksamheten. Under 2021 inkom det fyra klagomål till 

förvaltningen för arbete och lärande som på olika sätt berörde verksamheternas 

kvalitet. De fyra inkomna klagomålen berör främst; bemötande, bristande i 

information och synpunkter på handläggning. Händelserna som framkommer i 

klagomålen är uppmärksammade av den aktuella individen och/eller anhöriga. Ett 

av klagomålen har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg, och som 

hade skickats till IVO anonymt gällande ett individärende. Ett annat klagomål har 

berört informationsöverlämning och möjlighet till samverkan mellan förvaltningen 

för arbete och lärande och utbildningsförvaltningen främst gällande 

orosanmälaningar.  

 

Samtliga inkomna klagomål har utretts av kvalitetssamordnare enligt 

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

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

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

direkt när det uppstår, att i dialog med den enskilde försöka ställa tillrätta och se 

vad vi kan lära oss och hur vi kan utveckla verksamhetens kvalitet.  

 

Utredningarna har genomförts efter samtal med de berörda tjänstemännen inom 

förvaltningen, utbildningsförvaltningen samt samtal med de berörda individerna. 

Under utredningsprocessen och efter samtal med de berörda har utredaren 

kommit fram till de eventuella brister eller förbättringsområden som finns inom 

verksamheten. De brister eller förbättringsområden som framkommit har lyfts 

upp och arbetats för att åtgärdas. Samtliga inblandande har delgivits 

informationen. Utredningen ska alltid leda till information om de 

förbättringsområden och förbättringsåtgärder på den aktuella avdelningen eller 

övergripande i organisationen.  

4.2 Lex Sarah och andra avvikelser 

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

bestämmelserna i lagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och 

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

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

verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppstår igen. 

 

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

skydda den enskilde från missförhållanden. En avgörande förutsättning för att 

uppnå önskvärt resultat är att bestämmelserna inom Lex Sarah på ett tydligt sätt 
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fogas in i och utvecklas till att bli en reguljär del i det systematiska kvalitetsarbete 

som kommunen ska bedriva inom socialtjänsten. 

  

Utöver klagomål och synpunkter som rapporteras in av utomstående individer ska 

personalen på förvaltningen för arbete och lärande rapportera in oförutsedda 

händelser/avvikelser som kan leda till missförhållande eller lett till 

missförhörhållande. Den som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen ska 

utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet 

eller den påtagliga risken för missförhållandet. Om missförhållandet eller den 

påtagliga risken för missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver 

verksamheten anmäla det till inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Under 2021 har ingen rapportering enligt Lex Sarah genomförts.  

5. Organisatoriskt ansvar för systematiskt kvalitetsarbete 

5.1 Ledningssystem 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att 

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

reda i verksamheten, så att händelser som kan leda till missförhållanden eller 

andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten kan 

förebyggas. I ledningssystemet finns det riktlinjer för myndighetsutövning 

inom barn och familj, ekonomiskt bistånd och avdelning vuxen; missbruk, våld 

i nära relationer och socialpsykiatri. Utöver processer och riktlinjer för 

myndighetsutövning finns även processer, riktlinjer och andra styrande 

dokument för bland annat ledning och styrning.  

 

Under 2021 har arbete fortsatt med att se över samtliga de processer och 

dokument som idag finns publicerade i ledningssystemet. Utöver att se över 

de befintliga processerna och se till att de är aktuella har det även arbetas för 

att lägga till ytterligare processer som i dagsläget saknas detta berör främst 

processer, rutiner, riktlinjer och andra styrande dokument som berör Allbo 

Lärcenter. Under 2021 har även fokus varit på avdelningen ekonomiskt bistånd 

och arbetsmarknadsenhetens processer, rutiner med mera och säkerställa att 

det som finns publicerad i ledningssystemet är aktuellt och tillgängligt för alla.  
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6. Kvalitetsarbete som bedrivs för att förbättra kvaliteten 

6.1 Egenkontroll 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 

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

som ingår i verksamhetens ledningssystem. Det innebär att systematiskt följa upp 

och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen innebär även att 

kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som finns i 

ledningssystemet.  

 

Till skillnad från riskanalyser som innebär att arbeta förebyggande, innebär 

egenkontrollen att granskning ska göras av den verksamhet som har bedrivits eller 

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

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

lärande genomförs egenkontrollen genom en blankett över olika processer i 

ledningssystemet i jämförelse med handläggningen i verksamhetssystemet. 

Avdelningarna barn och familj, ekonomiskt bistånd och avdelning vuxen ansvarar 

för utförandet av egenkontrollen. Ledningen på respektive avdelning väljer minst 

tre olika processer i ledningssystemet och utför kontroll på tre olika 

slumpmässigtutvalda ärenden där man utifrån olika punkter redogör för hur och 

om ärendena följt processerna i ledningssystemet.  

 

Under hösten 2021 har samtliga avdelningar genomfört egenkontroller, på 

enheten barn har kontroll av ansökning, anmälan och utredningsprocessen 

genomförts. I de kontrollerade ärenden har processen stämt överens till största 

del, vissa smärre ändringar kommer att ske framöver för att öka tydligheten i 

arbetsgången, inga andra åtgärder föreslås.  

 

Inom enhet vuxen har kontroll genomförts av utredning enligt LVM, utredning och 

åtgärder har utförts i enlighet med förvaltningens rutiner och rådande rättspraxis. 

Målsättning avseende tidsåtgång har hållits. Det har varit snabb och korrekt 

handläggning. Utredning avslutas till förmån för frivillig vård. Inga 

förbättringsåtgärder förslås i detta fall. Beträffande kontroll av utredning enligt 

SoL har det även här uppmärksammats att utredningen är utförd enligt 

förvaltningens rutiner och att målsättningen avseende tidsåtgång har hållits med 

god marginal. Under kontrollen av aktualisering i ärende gällande våld i nära 

relationer har ett ärende kontrollerats, ärendet kom in som ”kontaktförmedling” 

via polis. Säkerhetsbedömning gjordes skyndsamt och utredning inleddes utan 

dröjsmål.  
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Inom ekonomiskt bistånd har det utförts kontroll av återansökan om ekonomiskt 

bistånd, processen vi nybesök ekonomiskt bistånd samt aktualisering av 

ekonomiskt bistånd. I samtliga genomförda kontroller har processen gått till enligt 

beskriva processer i ledningssystemet, inga förbättringsåtgärder har 

uppmärksammats.  

6.2 Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg 

Enligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt 

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

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

bland annat tillsyn över handläggning av ärenden, hur kommunerna bedriver 

uppsökande verksamhet samt själva utförandet av insatserna.  

  

Under 2021 har Inspektionen för vård och omsorg utfört tillsyn vid ett tillfälle. 

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

även vid denna tillsyn varit att få ta del av ungdomarnas upplevelse av att bo på 

stödboendet Nyckel, ungarnas upplevelse av trivsel och möjlighet av kontakt till 

personalen. Under tillsynen intervjuades två av de unga som för närvarande bor 

på Nyckeln, av svaren framkommer att de trivs i sitt boende, de unga känner sig 

trygga och anser sig delaktiga i sin vård. De har god kontakt med personalen och 

får ett gott bemötande, får stöd och hjälp från personalen när de behöver.  

 

Efter genomförd tillsyn har IVO kommunicerat framtaget underlag, något beslut i 

ärendet har dock ännu inte skickats in till förvaltningen. Av IVO:s underlag från 

genomförd tillsyn framkommer det inte att IVO uppmärksammat några brister 

inom de områden som tillsynen omfattat.  

7. Kompetensutveckling 

7.1 IBIC- individens behov i centrum 

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

arbetssätt för såväl handläggare som utförare inom verksamhet för vuxna 

personer som ansöker om, och får stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC ger dels stöd för 

gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, och dels stöd för 



 
Förvaltningen för arbete och lärande 

14 

 

både handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om 

individens resurser behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. 

Under 2021 har arbetsmetoden IBIC implementerats inom socialpsykiatrin. 

Arbetsmetoden IBIC bidrar till ett mer behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 

för personalen inom socialpsykiatrin. Det systematiska arbetssättet ger säkrare 

överföring och återanvändning av information. Målet med IBIC är att individen får 

sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt samt att de får möjlighet att stärka sina 

egna resurser avseende genomförande av aktivitet och delaktighet.  

7.2 BBIC- barnets behov i centrum 

Inom enheten barn har handläggning och dokumentationssystemet BBIC (barnet 

bästa i centrum) använts under de senaste åren, metodens uppbyggnad och 

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

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.  

Arbetet med BBIC möjliggör att: 

 Utgå från barnets rättigheter 

 Låta barnets bästa vara avgörande 

 Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn 

 Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation 

 Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga 

 Det ska ske i samverkan med andra professioner och verksamheter 

 Bygga på en evidensbaserad praktik 

 Motverka svårigheter och förstärka resurser 

 Systematiskt följa barnet och insatserna 

 

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

enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 

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

representanter från bland annat avdelningen barn och familj där frågor gällande 

BBIC, IBIC och verksamhetssystemet LifeCare i övrigt tas upp och diskuteras hur 

det ytterligare kan utvecklas och förbättras.  
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7.3 E- tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd 

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.  

Barnkonventionen 

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

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

pågår arbete för att skapa en gemensam strategi för implementering och hur 

barnets röst och perspektiv lyfts in i våra olika beslut. Arbete för implementering 

av Barnkonventionen är påbörjad. Personal inom avdelningen barn och familj har 

deltagit på utbildning anordnad av Länsstyrelsens i samband med att 

Barnkonventionen blev lag i Sverige, 1 januari 2020. En del i implementeringen av 

Barnkonventionen är arbetet med ”Barnets bästa i Alvesta”. Den fortsatta 

implementeringen av Barnkonventionen ska ske på koncernövergripande plan, 

arbete för det pågår.  

Under särskild fokus lagts på att samtliga inom förvaltningen ska genomföras 

barnkonsekvensanalys i beslut som fattas. Barnkonsekvensanalyser ska 

säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom samtliga 

verksamheter. En barnkonsekvensanalys är en matris utifrån barnkonventionen 

som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att 

barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i hela 

kommunen.  
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Ekonomisk månadsrapport per april 2022 inklusive nyckeltal 
och redovisning av producerade poäng 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av månadsrapport per april samt nyckeltal och 
producerade poäng enligt modell.   

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per april 2022 förväntas nämnden för arbete 
och lärande ha en totat negativ avvikelse med motsvarande 12,2 miljoner kronor 
vid årets slut.  

Gällande intäkter prognostiseras att 34,4 miljoner kronor kommer att redovisas, 
detta jämfört med budgeterade 50,8 miljoner kronor. Detta beror till stor del på att 
arbetsmarknadsenheten kommer att minska sin verksamhet och att möjligheten till 
att anställa personer med stöd från Arbetsförmedlingen minskar, så kallade 
extratjänster kommer att upphöra. Även för vuxenutbildningen förväntas lägre 
redovisade intäkter än planerat, anledningen till det är ett antal 
statsbidragsfinansierade vuxenutbildningar inte kommer att starta.  

För personalkostnaderna förväntas totalt en stor positiv avvikelse med 
motsvarande 13,4 miljoner kronor. Det är arbetsmarknadsavdelningens omställning 
som bidrar till den större delen av denna avvikelse. 

Övriga kostnader förväntas överstiga budgeterade medel med totalt 9,3 miljoner 
kronor utifrån det förutsättningar som är kända i dagsläget. Utfallet per april 2022 
är högre än budget för fyra månader men lägre än utfallet för samma period 
föregående år.  

Nämndens ordförande har den 12 maj 2022 godkänt månadsrapporten per april 
innan den skickades in till ekonomiavdelningen för sammanställning av den 
kommunövergripande månadsrapporten. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes modell för rapportering av nyckeltal får 
nämnden nyckeltalen per april 2022 redovisade under sammanträdet. 

I samband med att nämnden behandlade ärendet ”Direktiv för ekonomisk planering 
och uppföljning” vid sammanträdet den 23 februari 2022 beslutade nämnden bland 
annat att följa upp producerade poäng för yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, 
lärling i kombination med SFI och SVA, yrkesförarutbildningar, köpt vuxenutbildning, 
SFI, GYVUX och GRUV enligt framtagen modell i samband med månadsrapporter, 
delårsrapport och årsrapport.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022. 

Ekonomisk månadsrapport per april 2022, daterad den 12 maj 2022. 

Nyckeltal per april 2022, daterad den 16 maj 2022. 
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Ekonomisk månadsrapport per april 2022 inklusive 
nyckeltal och redovisning av producerade poäng 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
månadsrapport per april samt nyckeltal och producerade poäng enligt modell.   

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per april 2022 förväntas nämnden för arbete 
och lärande ha en totat negativ avvikelse med motsvarande 12,2 miljoner kronor 
vid årets slut.  

Gällande intäkter prognostiseras att 34,4 miljoner kronor kommer att redovisas, 
detta jämfört med budgeterade 50,8 miljoner kronor. Detta beror till stor del på att 
arbetsmarknadsenheten kommer att minska sin verksamhet och att möjligheten till 
att anställa personer med stöd från Arbetsförmedlingen minskar, så kallade 
extratjänster kommer att upphöra. Även för vuxenutbildningen förväntas lägre 
redovisade intäkter än planerat, anledningen till det är ett antal 
statsbidragsfinansierade vuxenutbildningar inte kommer att starta.  

För personalkostnaderna förväntas totalt en stor positiv avvikelse med 
motsvarande 13,4 miljoner kronor. Det är arbetsmarknadsavdelningens omställning 
som bidrar till den större delen av denna avvikelse. 

Övriga kostnader förväntas överstiga budgeterade medel med totalt 9,3 miljoner 
kronor utifrån det förutsättningar som är kända i dagsläget. Utfallet per april 2022 
är högre än budget för fyra månader men lägre än utfallet för samma period 
föregående år.  

Nämndens ordförande har den 12 maj 2022 godkänt månadsrapporten per april 
innan den skickades in till ekonomiavdelningen för sammanställning av den 
kommunövergripande månadsrapporten. 

Enligt nämnden för arbete och lärandes modell för rapportering av nyckeltal får 
nämnden nyckeltalen per april 2022 redovisade under sammanträdet. 

I samband med att nämnden behandlade ärendet ”Direktiv för ekonomisk planering 
och uppföljning” vid sammanträdet den 23 februari 2022 beslutade nämnden bland 
annat att följa upp producerade poäng för yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar, 
lärling i kombination med SFI och SVA, yrkesförarutbildningar, köpt vuxenutbildning, 
SFI, GYVUX och GRUV enligt framtagen modell i samband med månadsrapporter, 
delårsrapport och årsrapport.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport per april 2022, daterad den 12 maj 2022. 
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Nyckeltal per april 2022, daterad den 16 maj 2022. 

Producerade poäng enligt modell, daterad den 16 maj 2022.    
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kommun

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande Månadsrapport  2022

Ekonomisk  månadsrapport  2022-04-30

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Tabell  1. Driftredovisning

ntäkter

Personal  kostnader

Övriga  kostnader

-13,9

43,0

57,3

-6,5  -14,2  -53,6  -34,4  -33,0  -50,8

39,7  43,5  126,7  115,5  114,0  129,0

54,0  52,7  178,8  169,7  168,1  160,4

-16,4

13,4

- 9,3

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

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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Stab  och övergripande  verksamhet

varav  köp  av gymnasieutbildninH,  brutto

Avd Barn  och Vuxen

varav  placeringskostn.  barn  iej fam.hem).

brutto

varav  placeringskostn.  vuxen  missbruk,  brutto

varav  placeringskostn.  Våld i nåra relationer

(VINR), brutto

varav  placeringskostn.  vuxen  socialpsykiatri

brutto

Avd Ekonomiskt  bistånd

varav  försörjningsstöd,  brutto

Avdelning  Allbo  lärcenter  +

arbetsmarknadsenheten  (ame)

varav  personalkostnaderAllbo  LC
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29,4

22,4

3,8

1,8
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1,9
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8,3

14,0
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37,2

29,7

22,9

0,8

1,5

0,3

2,2

11,1

8,3

15,5

10,6

],:5

40,2

28,9

21,2

1,7

1,O

0,3

1,6

9,3

7,0

10,8

10,4
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120,4

86,5

65,2
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4,3

0,5

4,8

31,5
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33,5

33,2

1,E
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86,4

71,4

5,0

4,8

0,8

6,3

29,7

23,5

27,9
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70,6

5,0
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27,6
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1,S

123,4

86,6

61,7

5,0

3,0

0,8

4,7

28,0

21,0

24,1

31,6
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3,1

0,2
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-3,8

1,5
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'  (+) innebäröverskott,  (-) innebär  underskotk  av utfall  jämfört  med  budget

1  Kommentar  till  utfall  och  prognos

Förvaltningen  för  arbete  och lärande  prognostiserar  en total  awikelse  vid årets  slut på ca -12,2 mnkr.

Förväntad  awikelse  vid årets slut utifrån  de förutsättningar  som är kända idag är att  Stab och

övergripande  verksamhet  beräknas  lämna en positiv  awikelse  på ca 3,1 mnkr.  När det  gäller  avdelning

Barn och Vuxen förväntas  awikelsen  mot  budgeterade  anslag vid årets slut att  vara -9,7 mnkr. För

avdelningen  Ekonomiskt  bistånd  förväntas  budget  överskridas  med ca -1,8 mnkr.  Avdelning  Allbo

lärcenter  med arbetsmarknadsenheten  (ame) beräknar  en negativ  awikelse  med ca -3,8 mnkr.

Infor  a aon av  ordfäcande Datu  m
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1.1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter

När  det  gäller  intäkter  så prognostiseras  att  ca 34,4  mnkr  kommer  att  redovisas,  detta  mot  en budget

på ca 50,8  mnkr.  En awikelse  på -16,4  mnkr.  Utfallet  per  30 april  är också  ganska  lågtiförhållande  till

budget.  Detta  beror  till  stor  del  på att  arbetsmarknadsenheten  (ame)  kommer  att  minska  sin

verksamhet  och att  möjligheten  till  att  anställa  personer  med  hjälp  av stöd  från  arbetsförmedlingen,  så

kallade  extratjänster,  kommer  att  upphöra.  Ame  har  budgeterat  19,7  mnkr  i intäkter,  men  förväntar

bara  få ca 5,7 mnkr.  Därmed  kommer  personalkostnaderna  också  att  minska  för  ame.

Även  vuxenutbildningen  förväntar  lägre  redovisade  intäkter  än planerat.  Intäkter  motsvarande  8,3

mnkr  är budgeterat,  medan  5,4  mnkr  förväntas  komma.  Anledningen  till  det  är att  ett  antal  externt

statsbidragsfinansierade  (statsbidrag  från  Skolverket)  vuxenutbildningar  inte  kommer  att  starta  till

hösten,  vilket  medför  att  elever  inte  kommer  att  producera  några  poäng  och  därmed  kommer  inte

statsbidrag  att  betalas  ut  till  Allbo  lärcenters  vuxenutbildning.

Avdelning  Barn  och  Vuxen  förväntar  också  att  få lägre  redovisade  intäkter  än budgeterat.  I detta  fall  är

det  i första  hand  ersättning  från  migrationsverket  för  exempelvis  placerade  barn,  eller  för

ensamkommande  barn  i stödboende.

1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

När  det  gäller  personalkostnaderna  så förväntas  en stor  positiv  awikelse  på ca 13,4  mnkr  mot

budgeterade  129  mnkr.  Utfallet  är lägre  både  mot  budget  och iförhållande  till  föregående  år. Det  är

arbetsmarknadsenhetens  omställning  som  bidrar  till  den  större  delen  av denna  positiva  awike(se,  ca

14,1  mnkr  avser  arbetsmarknadsenhetens  del.

Avdelning  Barn  och  Vuxen  förväntar  en negativ  awikelse  för  personalkostnaderna  på ca -3,4  mnkr,

men  då ingår  familjehem  med  -2,3  mnkr.

När  det  gäller  avdelning  Allbo  lärcenters  utbildningsdelar  så pågår  ett  omställningsarbete  för  att

anpassa  personalstyrkan  till  den  minskning  av utbildningar  som  planeras  till  hösten.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande övriga kostnader så förväntas en ne@ativ  awikelse vid årets slut på ca -9,3 mnkr, med de

förutsättningar  som  är kända  i dagsläget.  Utfallet  är högre  än budget  för  fyra  månader,  men  ändå

lägre  iförhållande  till  motsvarande  period  föregående  år. Den största  negativa  awikelsen  återfinns

inom  avdelning  Barn  och  Vuxen,  -4 mnkr,  där  placeringar  inom  enhet  vuxen  beräknas  överskrida

budget.  Även  avdelning  ekonomiskt  bistånd  förväntar  en negativ  awikelse  vad  gäller

försörjningsstödet  på ca -2,5  mnkr.  För  avdelning  Allbo  lärcenter  med  ame  så förväntas  också  en

negativ  awikelse  beträffande  övriga  kostnader  på ca -3,4  mnkr,  medan  stab  och  övergripande

verksamhet  förväntas  hamna  på en positiv  awikelse  vid årets  slut  på 3,1  mnkr.



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

Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsenheten x: inrapportering av nycketal

Arbetsmarknadsenheten
Resultat vid avslut vid AME, deltagare som påbörjat arbeta eller studera, andel (%) 10,40% 4% 10,30% 15% Kolada

Antal arbetsmarknadsanställda 60 46 38 32 inkl ungdomsjobb

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

Antal/andel avslutade till studier 1 0 0 0

Antal/andel avslutade till arbete 5 0 1 1

Antal/andel avslutade annan orsak 6 2 0 5

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

Antal/andel avslutade till studier 2 0 4 0

Antal/andel avslutade till arbete 1 0 1 1

Antal/andel avslutade annan orsak 2 0 0 0

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

Antal/andel avslutade till studier 1 1 2 4

Antal/andel avslutade till arbete 1 2 0 5  

Antal/andel avslutade annan orsak 1 1 1 10  

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

KAA

Antal inskrivna KAA 54 57 64

Avslutade, KAA (studier) 2 2 1

Avslutade, KAA (arbete) 0 0 0

Avslutade, KAA (insats kommunen) 0 0 0

Avslutade, KAA (insats extern aktör) 0 0 0

Totalt andel avslutade till studie, arbete, insats kommun, insats extern 12 st = 22% 14 st = 26% 4 st =6 %

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

Antal IM, hemkommun 86 88 85 97

Antal IM, extern 30 30 30 41 14 går på praktiska, 4 på Växjö Fria Fordon (medräknad eleven som vi inte betalar för) 1 på övriga fristående. Från olika kommuner är det 11 selever

Antal nationella program, hemkommun 7 7 8 10

Antal nationella program, extern 759 759 758 753

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

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

Andel sfi studerande som integrerar SFI med yrkesutbildning 32% 87 /41 Kenth

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

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

avslutad yrkesutbildning / / / / / / / / / / / Skolverket   

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

Andel som avslutat SFI kurs;

1. betyg 1  

2. avbrott egen begäran 1

3. avbrott arbete 0

4. annan orsak 2 + 11  

Andel/antal fullföljd, lärling 52

Andel/antal fullföljd, VO 16  

Andel/antal fullföljd, yrkesförare 2

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

Antal med insatsen Familjeorienterat boendestöd (familj) 6 6 6 6

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

Extern heldygnsvård SoL missbruk (varav ensamkommande) 2 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0)

Extern heldygnsvård SoL socialpsykiatri (varav ensamkommande) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2)

Inledda utredningar LVM 3 2 0 4

Vård enligt LVM § 4 (varav ensamkommande) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård (missbruk), hemkommun 24 29 32 32

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård (sysselsättning), hemkommun 35 35 37 40

Antal aktualiseringar VINR 8 2 18 13   

Antal personer med bistånd i form av bostad ( över 20 år) 19 + (5) 19 + (5) 18 + (5) 20 + (5)

Antal med insatsen boendestöd 78 81 80 80

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

HVB SoL (varav ensamkommande) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 3 (1)

HVB LVU (varav ensamkommande) 1 1 1 1  

Familjehem SoL (varav ensamkommande) 16 (7) 15 (7) 15 (7) 15 (7)

Antal par i samarbetssamtal 11 7 9 9 Antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal: 14

Antal i stödboende (ensamkommande) 5 5 5 3

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård, hemkommun 39+11+6+22 41+11+6+20 41+11+5+18 43+13+5+20 FÖRKLARING:

Antal vårdnadsöverflytt 10 10 10 10 För kännedom: 6 totalt placerade i stödboende

Ekonomiskt bistånd jan feb mars april maj juni juli aug (delår) sep okt nov dec (årsrap.) OBS rad 64=familjebehandlning+ FOBS+ungdomstjänst+ kontaktfamilj/kontaktperson/råd och stöd soc sek

Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd mer än 1 år 149 153 161 Obs rad 61- En familjehemsplacerad med LVU som redovisas i SoL.

Hushåll t.o.m 24

Aktuella (avslag/bifall) 50 (6/44) 49 (11/38) 49 (11/38) 46 (12/32)

Öppnade 6 4 5 6

Avslutade 5 3 1 3

Hushåll från 25

Aktuella (avslag/bifall) 276 (76/200) 274 (55/222) 277 (89/188) 274 (88/186)

Öppnade 16 16 23 10

Avslutade 8 18 11 7  

Antal biståndsmottagare som beviljas ekonomiskt bistånd (pga. arbetslöshet) 207 205 202 Socialstyrelsens

 

# Öppen



Redovisning av producerade poäng 2022
jan feb mars april maj

Yrkesutbildningar Budget Planerat Planerat Mot budget Planerat

Vård och omsorg 30 x 36 9 35 9 14 x

Lärlingsutbildningar jan feb mars april maj

Pedagogisk 79 x 48 12 48 12 -19 x

Lärlingsutbildning i kombination med SFI och SVA jan feb mars april maj

Lager och logitisk 14 x 11 3 11 4 1 x

Restaurang 14 x 11 3 11 4 1 x

Handel 14 x 11 3 11 4 1 x

Yrksförarutbildningar jan feb mars april maj

Persontransporter, buss 8 x 3 4 2 8 2 x

Godstransporter, lastbil 5 x 2 0 2 0 -3 x

Godstransporter, lastbil med släp 8 x 8 0 7 0 -1 x

Externt köpt utbildning jan feb mars april maj

Totalt 600 000 kr  x 20 000 kr  ? 193 000 kr  ? 407 000 kr   x

Övriga producerade poäng jan feb mars april maj

SFI antal elever 150 x 130 131 ? -19 x

GYVUX 50 x 43 ? 42 ? -8 x

GRUV 60 x 38 ? 38 ? -22 x
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Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per maj 2022.  

Sammanfattning 

I samband med att ärendet ”Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning” (NAL 
§ 8, daterad den 23 februari 2022) behandlades, beslutade nämnden för arbete och 
lärande att nämnden att utöver de ekonomiska rapporter som ingår i de 
kommunövergripande direktiven, ska ekonomisk månadsrapport per maj redovisas 
nämndens presidium. Nämnden ska informeras vid nästkommande sammanträde. 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 redovisades för nämndens presidium den 
8 juni 2022.  

Vid den ekonomiska månadsrapporten per maj prognostiseras att nämnden för 
arbete och lärande vid årets slut kommer att redovisa ett underskott motsvarande  
-12,2 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022, daterad den 2 juni 2022.   

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 
Förvaltningen för arbete och lärande  Månadsrapport 2022 
 

Information mottagen av ordförande   Datum 
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Ekonomisk månadsrapport 2022-05-31 
Nämnden för arbete och lärande 

 
 

 
 
 
 

1 Kommentar till utfall och prognos 

Förvaltningen för arbete och lärande prognostiserar en total avvikelse vid årets slut på ca -12,2 mnkr. 
Förväntad avvikelse vid årets slut utifrån de förutsättningar som är kända idag är att Stab och 
övergripande verksamhet beräknas lämna en positiv avvikelse på ca 3,1 mnkr. När det gäller avdelning 
Barn och Vuxen förväntas avvikelsen mot budgeterade anslag vid årets slut att vara -9,8 mnkr. För 
avdelningen Ekonomiskt bistånd förväntas budget överskridas med ca -2,1 mnkr. Avdelning Allbo 
lärcenter med arbetsmarknadsenheten (ame) beräknar en negativ avvikelse med ca -3,5 mnkr. 
 
 

Tabell 1. Driftredovisning

Mnkr Utfal l  

202105

Utfal l  

202205

Budget 

202205

Utfal l  

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Intäkter -17,1 -7,4 -17,7 -53,6 -34,4 -34,4 -50,8 -16,4

Personalkostnader 53,9 49,1 53,7 126,7 115,4 115,5 129,0 13,5

Övriga kostnader 69,7 69,6 66,4 178,8 169,8 169,7 160,4 -9,4

Summa 106,6 111,3 102,4 251,9 250,8 250,8 238,6 -12,2

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

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mnkr Utfal l  

202104

Utfal l  

202205

Budget 

202205

Utfal l  

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Nämnd 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5 1,5 1,5 0,0

Stab och övergripande verksamhet 47,3 48,7 50,5 120,4 120,3 120,3 123,4 3,1

varav köp av gymnasieutbildning, brutto 36,0 36,4 36,1 86,5 86,4 86,4 86,6 0,2

Avd Barn och Vuxen 28,2 28,0 25,9 65,2 71,5 71,4 61,7 -9,8
varav placeringskostn. barn (ej fam.hem), 

brutto
4,7 1,1 2,1 10,5 5,0 5,0 5,0 0,0

varav placeringskostn. vuxen missbruk, brutto 2,2 1,8 1,3 4,3 4,8 4,8 3,0 -1,8

varav placeringskostn. Våld i nära relationer 

(VINR), brutto
0,2 0,4 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0

varav placeringskostn. vuxen socialpsykiatri 

brutto
2,2 2,7 2,0 4,8 6,3 6,3 4,7 -1,6

Avd Ekonomiskt bistånd 13,2 14,1 11,7 31,5 30,0 29,7 28,0 -2,1
varav försörjningsstöd, brutto 10,4 10,4 8,8 24,6 23,5 23,5 21,0 -2,5

Avdelning Allbo lärcenter +

arbetsmarknadsenheten (ame)
17,4 20,0 13,6 33,5 27,6 27,9 24,1 -3,5

varav personalkostnader Allbo LC 13,6 13,2 13,1 33,2 29,5 30,1 31,6 2,1

Summa 106,6 111,3 102,4 251,9 250,8 250,8 238,6 -12,2

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



1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter 
När det gäller intäkter så prognostiseras att ca 34,4 mnkr kommer att redovisas, detta mot en budget 
på ca 50,8 mnkr. En avvikelse på -16,4 mnkr. Utfallet per 31 maj är också ganska lågt i förhållande till 
budget. Detta beror till stor del på att arbetsmarknadsenheten (ame) kommer att minska sin 
verksamhet och att möjligheten till att anställa personer med hjälp av stöd från arbetsförmedlingen, så 
kallade extratjänster, kommer att upphöra. Ame har budgeterat 19,7 mnkr i intäkter, men förväntar 
bara få ca 5,7 mnkr. Därmed kommer personalkostnaderna också att minska för ame. 
 
Även vuxenutbildningen förväntar lägre redovisade intäkter än planerat. Intäkter motsvarande 8,3 
mnkr är budgeterat, medan 5,4 mnkr förväntas komma. Anledningen till det är att ett antal externt 
statsbidragsfinansierade (statsbidrag från Skolverket) vuxenutbildningar inte kommer att starta till 
hösten, vilket medför att elever inte kommer att producera några poäng och därmed kommer inte 
statsbidrag att betalas ut till Allbo lärcenters vuxenutbildning. 
 
Avdelning Barn och Vuxen förväntar också att få lägre redovisade intäkter än budgeterat. I detta fall är 
det i första hand ersättning från migrationsverket för exempelvis placerade barn, eller för 
ensamkommande barn i stödboende. 
 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
När det gäller personalkostnaderna så förväntas en stor positiv avvikelse på ca 13,5 mnkr mot 
budgeterade 129 mnkr. Utfallet är lägre både mot budget och i förhållande till föregående år. Det är 
arbetsmarknadsenhetens omställning som bidrar till den större delen av denna positiva avvikelse, ca 
14,1 mnkr avser arbetsmarknadsenhetens del. 
 
Avdelning Barn och Vuxen förväntar en negativ avvikelse för personalkostnaderna på ca -3,7 mnkr, 
men då ingår familjehem med -3,1 mnkr. 
 
När det gäller avdelning Allbo lärcenters utbildningsdelar så pågår ett omställningsarbete för att 
anpassa personalstyrkan till den minskning av utbildningar som planeras till hösten. 
 

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader 
Beträffande övriga kostnader så förväntas en negativ avvikelse vid årets slut på ca -9,4 mnkr, med de 
förutsättningar som är kända i dagsläget. Utfallet är högre än budget för fem månader,  och ligger på 
ungefär samma nivå som utfallet under motsvarande period föregående år. Den största negativa 
avvikelsen återfinns inom avdelning Barn och Vuxen, -3,8 mnkr, där placeringar inom enhet vuxen 
beräknas överskrida budget. Även avdelning ekonomiskt bistånd förväntar en negativ avvikelse vad 
gäller försörjningsstödet på ca -2,8 mnkr. För avdelning Allbo lärcenter med ame så förväntas också en 
negativ avvikelse beträffande övriga kostnader på ca -3,4 mnkr, medan stab och övergripande 
verksamhet förväntas hamna på en positiv avvikelse vid årets slut på 3,1 mnkr. 
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§ 43 Dnr 2022-00090 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022 

Beslut 

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

2. Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare 
besparingsåtgärder som ska tillföras åtgärdsplanen till nämndens 
sammanträde den 28 september 2022. 

3. Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att summan för de bestridda fakturorna från Växjö Fria 
Fordonsgymnasium ska tillföras åtgärdsplanen som en besparing.     

Avstår  

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

Sammanfattning 

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

Vid sammanträdet den 20 april 2022 beslutade nämnden att ge förvaltningen för 
arbete och lärande i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans (NAL § 22, 
daterad den 20 april 2022) 

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärdsplan för budget i balans. De åtgärder 
som föreslås är omställning av personal vid Allbo Lärcenter vilket ger en besparing 
om 2 miljoner, tjänst som ej tillsätts i samband med pensionsavgång vilket ger en 
besparing om 100 000kr, ersättning från Migrationsverket för iordningställande av 
evakueringsboende motsvarande 210 000kr och kostnadsöversyn vilket ger en 
besparing om 416 000kr. Föreslagna åtgärder genererar en total besparing med 
cirka 2,7 miljoner kronor under år 2022.   

Yrkanden 

 Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg om 
att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden för arbete och lärande beslutar: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare 
besparingsåtgärder som ska tillföras åtgärdsplanen till nämndens 
sammanträde den 28 september 2022, samt  

2. Att summan för bestridda fakturor från Växjö Fria fordonsgymnasium ska 
tillföras åtgärdsplanen som en besparing.    

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att arbetsutskottet har två förslag till beslut att ta ställning 
till, förvaltningens förslag till beslut och ordförande Sebastian Ohlssons (S) 
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tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut och Sebastian Ohlssons (S) 
tilläggsyrkande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 maj 2022. 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022, daterad den 24 maj 2022.  

Bilaga till åtgärdsplan per april 2022, daterad den 24 maj 2022. 

 



Åtgärdsplan Förvaltningen för Arbete och Lärande
Belopp anges i tkr

Åtgärdsplan FAL 

Åtgärd Besparing Ansvarig Planerad uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljning

s- datum kr

Effekt per uppföljningsdatum - 

beskrivning

1

Omställning personal Allbo 

lärcenter 2000 Avd.chef ALC december 2022 1

Omställning personal Allbo 

lärcenter Dec-22

2

Tjänst ej tillsätts i samband med 

pensionsavgång 100 Avd.chef ek bist december 2022 2

Tjänst ej tillsätts i samband 

med pensionsavgång Dec-22

3 Kostnadsöversyn 416 FC december 2022 3 Kostnadsöversyn Dec-22

4

Intäkter migrationsverket 

evakueringsboende 210 FC december 2022 4

Intäkter migrationsverket 

evakueringsboende Dec-22

5 Neddragning kost gymnasiet 426 Avd.chef ALC december 2022 5 Neddragning kost gymnasiet Dec-22

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Summa åtgärder 3,152 Summa 0

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****



6/8/2022 6 6

Personalomkostnader

Per månad

persnr. namn

tjänstgöring

sgrad månadslön

antal 

månader Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Budgeterad 50% 

på fem månader 0.50 30,000 5.0 21,224 21,224

Budgeterad 50% 

på 12 månader 0.50 30,000 12.0 21,224 21,224 21,224 21,224 21,224 21,224 21,224 21,224 169,796

Budgeterad 12 

månader heltid 1.00 35,000 12.0 49,524 49,524 49,524 49,524 49,524 49,524 49,524 346,667

Budgeterad 12 

månader heltid 1.00 41,800 12.0 59,146 59,146 59,146 59,146 59,146 59,146 59,146 59,146 473,165

 Budgeterad 12 

månader heltid 1.00 39,800 12.0 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 56,316 563,156

Budgeterad 6 

månader 80% 0.80 31,000 6.0 0

Budgeterad 3 

månader 80% 0.80 29,000 3.0 32,827 32,827 65,654

Budgeterad 6 

månader heltid 1.00 32,000 6.0 0

1.00 46,000 12.0 65,088 65,088 65,088 65,088 65,088 65,088 390,531

Obudgeterade 

anställningar

1.00 24,750

1.00 19,699

1.00 26,999

1.00 29,000

11.60 Summering 0 32,827 89,143 121,404 222,999 251,298 251,298 251,298 251,298 186,209 186,209 186,209 2,030,193

Samtliga avslutade 2021 ej belastat 2022 

års redovisning, men undantag från som 

Åtgärdsplan 2204  Bilaga personal
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Åtgärdsplan för budget i balans 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna åtgärdsplan för budget i 
balans.   

Sammanfattning 

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

Vid sammanträdet den 20 april 2022 beslutade nämnden att ge förvaltningen för 
arbete och lärande i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i balans (NAL § 22, 
daterad den 20 april 2022) 

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärdsplan för budget i balans. De åtgärder 
som föreslås är omställning av personal vid Allbo Lärcenter vilket ger en besparing 
om 2 miljoner, tjänst som ej tillsätts i samband med pensionsavgång vilket ger en 
besparing om 100 000kr och kostnadsöversyn vilket ger en besparing om 
416 000kr. Föreslagna åtgärder genererar en total besparing med cirka 2,5 miljoner 
kronor under år 2022.   

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022, daterad den 24 maj 2022.  

Bilaga till åtgärdsplan per april 2022, daterad den 24 maj 2022.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef  
  



Åtgärdsplan Förvaltningen för Arbete och Lärande
Belopp anges i tkr

Åtgärdsplan FAL 

Åtgärd Besparing Ansvarig Planerad uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljning

s- datum kr

Effekt per uppföljningsdatum - 

beskrivning

1

Omställning personal Allbo 

lärcenter 2000 Avd.chef ALC december 2022 1

Omställning personal Allbo 

lärcenter dec-22

2

Tjänst ej tillsätts i samband med 

pensionsavgång 100 Avd.chef ek bist december 2022 2

Tjänst ej tillsätts i samband 

med pensionsavgång dec-22

3 Kostnadsöversyn 416 FC december 2022 3 Kostnadsöversyn dec-22

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Summa åtgärder 2 516 Summa 0

Summa utifrån redovisning i 

ekonomisystemet

# Öppen



2022-05-24 1 1

Personalomkostnader

Per månad

persnr. namn

tjänstgörin

gsgrad månadslön

antal 

månader Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Budgeterad 50% 

på fem månader 0,50 30 000 5,0 21 224 21 224

Budgeterad 50% 

på 12 månader 0,50 30 000 12,0 21 224 21 224 21 224 21 224 21 224 21 224 21 224 21 224 169 796

Budgeterad 12 

månader heltid 1,00 35 000 12,0 49 524 49 524 49 524 49 524 49 524 49 524 49 524 346 667

Budgeterad 12 

månader heltid 1,00 41 800 12,0 59 146 59 146 59 146 59 146 59 146 59 146 59 146 59 146 473 165

 Budgeterad 12 

månader heltid 1,00 39 800 12,0 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 563 156

Budgeterad 6 

månader 80% 0,80 31 000 6,0 0

Budgeterad 3 

månader 80% 0,80 29 000 3,0 32 827 32 827 65 654

Budgeterad 6 

månader heltid 1,00 32 000 6,0 0

1,00 46 000 12,0 65 088 65 088 65 088 65 088 65 088 65 088 390 531

Obudgeterade 

anställningar

1,00 24 750

1,00 19 699

1,00 26 999

1,00 29 000

11,60 Summering 0 32 827 89 143 121 404 222 999 251 298 251 298 251 298 251 298 186 209 186 209 186 209 2 030 193

Samtliga avslutade 2021 ej belastat 2022 års redovisning, men 

undantag från som jobbat timmar

Åtgärdsplan 2203.xlsx  Bilaga personal
# Öppen
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§ 44 Dnr 2020-00098 754 

 

Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser utifrån 
barnkonventionen  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta föreslagna tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Reservationer 

Claudia Crowley Sörensson (M) reserverar sig mot punkt två till förmån för eget 
förslag.  

Sammanfattning 

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och därmed ska hänsyn tas 
till barnens bästa i alla beslut som rör barn. Alla beslut ska motiveras och 
dokumenteras, även bifallsbeslut. Barn ska informeras om besluten och ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. Förvaltningen för arbete och lärande har tagit 
fram förslag på tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd anpassade till 
förvaltningens verksamhet för att tillgodose vad som anges i Barnkonventionen.   

Följande punkter/insatser utifrån Barnkonventionen föreslås tillföras till nämnden 
för arbete och lärandes riktlinjer för ekonomiskt bistånd: 

1. Vid barnfamiljers nyansökan ska varje barns situation kort utredas, 
bedömas och dokumenteras. Avdelning Ekonomiskt bistånd behöver 
tillexempel veta om barn har särskilda behov som kan föranleda särskild 
bedömning.  

2. För att få en bild av barnens situation ska alla barnfamiljer som haft ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd (minst ett år) erbjudas ett frivilligt 
hembesök en gång per år. Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens och 
barnets situation i förhållande till den ekonomiska situationen. Det ger 
handläggaren en möjlighet att skapa sig en mer konkret bild av hur barnet 
har det i hemmiljön, bedöma vilket bistånd familjen behöver samt ger 
möjlighet för handläggaren att tala med föräldrarna och eventuellt även 
med barnet om hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar barnet. 
Hembesök är en viktig del av utredningen och kan med fördel göras hos 
familjer som varit aktuella för ekonomiskt bistånd en längre tid. En 
förutsättning är att besöket är planerat, familjen informerad och att den 
samtycker till ett hembesök.  

3. Familjer med behov av ekonomiskt bistånd ska informeras om att det finns 
extra bistånd att söka för särskilda insatser för barn. Socialtjänstlagen ger 
utrymme för att bevilja extra bistånd för barns räkning.  

4. Inför övervägande om avslag som påtagligt påverkar barn på ett negativt 
sätt ska en barnkonsekvensanalys genomföras. En barnkonsekvensanalys 
kan visa att barnet kommer att påverkas så negativt att barnets behov 
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väger tyngst.  Bedömningen kan också bli att andra faktorer väger tyngre än 
barnets behov. Motivering ska alltid dokumenteras.   

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar om ändring av punkt två av de föreslagna 
tilläggen till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, innebärande att punkten ändras till att 
alla barnfamiljer erbjuds ett hembesök efter den andra inkomna ansökan om 
ekonomiskt bistånd.  

Sebastian Ohlsson (S) och Heléne Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.     

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att arbetsutskottet har två förslag till beslut att ta ställning 
till, förvaltningens förslag till beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) 
ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner via 
acklamation att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2022. 

Skrivelse, Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser utifrån 
Barnkonventionen, daterad den 10 maj 2022. 
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Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser 
utifrån Barnkonventionen  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna tillägg till riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd.  

Sammanfattning 

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 och därmed ska hänsyn tas 
till barnens bästa i alla beslut som rör barn. Alla beslut ska motiveras och 
dokumenteras, även bifallsbeslut. Barn ska informeras om besluten och ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. Förvaltningen för arbete och lärande har tagit 
fram förslag på tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd anpassade till 
förvaltningens verksamhet för att tillgodose vad som anges i Barnkonventionen.   

Följande punkter/insatser utifrån Barnkonventionen föreslås tillföras till nämnden 
för arbete och lärandes riktlinjer för ekonomiskt bistånd: 

 Vid barnfamiljers nyansökan ska varje barns situation kort utredas, 
bedömas och dokumenteras. Avdelning Ekonomiskt bistånd behöver 
tillexempel veta om barn har särskilda behov som kan föranleda särskild 
bedömning.  

 För att få en bild av barnens situation ska alla barnfamiljer som haft ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd (minst ett år) erbjudas ett frivilligt 
hembesök en gång per år. Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens och 
barnets situation i förhållande till den ekonomiska situationen. Det ger 
handläggaren en möjlighet att skapa sig en mer konkret bild av hur barnet 
har det i hemmiljön, bedöma vilket bistånd familjen behöver samt ger 
möjlighet för handläggaren att tala med föräldrarna och eventuellt även 
med barnet om hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar barnet. 
Hembesök är en viktig del av utredningen och kan med fördel göras hos 
familjer som varit aktuella för ekonomiskt bistånd en längre tid. En 
förutsättning är att besöket är planerat, familjen informerad och att den 
samtycker till ett hembesök.  

 Familjer med behov av ekonomiskt bistånd ska informeras om att det finns 
extra bistånd att söka för särskilda insatser för barn. Socialtjänstlagen ger 
utrymme för att bevilja extra bistånd för barns räkning.  

 Inför övervägande om avslag som påtagligt påverkar barn på ett negativt 
sätt ska en barnkonsekvensanalys genomföras. En barnkonsekvensanalys 
kan visa att barnet kommer att påverkas så negativt att barnets behov 
väger tyngst.  Bedömningen kan också bli att andra faktorer väger tyngre än 
barnets behov. Motivering ska alltid dokumenteras.   
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Konsekvensanalys 

Tilläggen till riktlinjer för ekonomiskt bistånd bedöms kunna genomföra med 
befintliga ekonomiska och personella resurser.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser utifrån 
Barnkonventionen, daterad den 10 maj 2022.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Avdelningschef ekonomiskt bistånd/ tf förvaltningschef  
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Tillägg till riktlinjer för ekonomiskt bistånd, insatser 
utifrån barnkonventionen  

 Barnperspektivet i Alvesta kommun – Ekonomiskt bistånd  

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en lag som alla instanser är skyldiga 
att följa. I Barnkonventionen framkommer att beslut som berör barn ska 
kommenteras och dokumenteras. Barn ska informeras om besluten och de ska ges 
möjlighet att framföra sina åsikter. 

Av Barnkonventionen framgår att alla beslut som berör barn ska utgå från barnets 
bästa. Beslut och dokumentation ska visa att hänsyn tagits till alla barns lika värde. 
Barnens vårdnadshavare har det primära ansvaret för barnens sociala trygghet och 
levnadsstandard (artikel 26 och 27 Barnkonventionen). Socialtjänsten har ett ansvar 
att stödja vårdnadshavare som saknar nödvändig förmåga eller resurser för att 
kunna ta sitt gemensamma ansvar för barnets utveckling. Fokus ligger på 
socialtjänstens ansvar att stödja vårdnadshavarna i sina åtaganden för barnets 
skäliga levnadsstandard och inte barnet direkt (artikel 27 Barnkonventionen). 
Utifrån Avdelning Ekonomiskt bistånd är det därmed i första hand genom 
föräldrarna som barnens situation ska beaktas, utredas och redovisas.  

Enligt Barnkonventionen har alla barn efter ålder och mognad rätt att yttra sig över 
beslut som berör dem. Alla beslut som gäller barnfamiljers ekonomi påverkar 
barnen. Att tala med alla barn för att informera, få deras åsikter och göra enskilda 
bedömningar för vart och ett av dem i varje ärende varje månad är inte realistiskt 
eller till barnens fördel. De flesta beslut är rutinmässiga och gynnande för barnen. I 
dessa ärenden bedöms inte ytterligare dokumentation behövas. Beslut som kan 
påverka barn påtagligt negativt, ge långtgående negativa konsekvenser eller 
innebär stora förändringar för berörda barn ska däremot analyseras, dokumenteras 
och journalföras utifrån barnperspektivet.  Exempel på ärenden kan vara hyresskuld 
som leder till avhysning.  Vid behov och utifrån bedömning av barnets ålder kan 
samtal med barnen föras i dessa ärenden. I samtal om familjens ekonomi måste 
samtal med barn ske i samråd med vårdnadshavare och samtalet fylla ett klart 
syfte. Det är viktigt att barnet inte blir tvingat till samtal eller känner skuld i den 
uppkomna situationen. 

I en utredning om ekonomiskt bistånd är barnet som regel inte part utan det är 
barnets förälder eller föräldrar som ansöker om ekonomiskt bistånd. Det är därför 
inte okomplicerat när det gäller det individuella barnets rätt till delaktighet och rätt 
att komma till tals. Vissa föräldrar vill inte belasta sina barn med sina 
försörjningsproblem och vill inte att deras barn ska känna till att de har 
försörjningsstöd. (Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten, sid 43) 

I socialtjänstlagen finns utrymme att bevilja extra bistånd för barns räkning, men att 
ta hänsyn till barnets bästa inom ekonomiskt bistånd handlar inte bara om pengar 
utan det rymmer flera aspekter som att exempelvis förebygga ett långvarigt 
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biståndsbehov. Utgångspunkten är att föräldrarna inom ramen för sin förmåga och 
ekonomiska resurser har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är 
nödvändiga för barnet. (Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten, sid 42). 

Att beakta vad som är barnets bästa kan därför också innebära att föräldrar i 
barnfamiljer med ett långvarigt biståndsbehov t ex prioriteras när det gäller att få ta 
del av särskilda satsningar där målet är att hjälpa föräldrarna att komma igång med 
ett arbete och bli självförsörjande (Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten, 
sid 42). 

Bedömningen är att det bästa för barnen inom området ekonomiskt bistånd är att 
fokusera på att arbeta aktivt för att föräldrar blir självständiga och ges möjlighet att 
försörja sig och sina barn med egna inkomster. 

Följande punkter/insatser utifrån Barnkonventionen föreslås tillföras till nämnden 
för arbete och lärandes riktlinjer för ekonomiskt bistånd: 

 Vid barnfamiljers nyansökan ska varje barns situation kort utredas, 
bedömas och dokumenteras. Avdelning Ekonomiskt bistånd behöver 
tillexempel veta om barn har särskilda behov som kan föranleda särskild 
bedömning.  

 För att få en bild av barnens situation ska alla barnfamiljer som haft ett 
långvarigt behov av försörjningsstöd (minst ett år) erbjudas ett frivilligt 
hembesök en gång per år. Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens och 
barnets situation i förhållande till den ekonomiska situationen. Det ger 
handläggaren en möjlighet att skapa sig en mer konkret bild av hur barnet 
har det i hemmiljön, bedöma vilket bistånd familjen behöver samt ger 
möjlighet för handläggaren att tala med föräldrarna och eventuellt även 
med barnet om hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar barnet. 
Hembesök är en viktig del av utredningen och kan med fördel göras hos 
familjer som varit aktuella för ekonomiskt bistånd en längre tid. En 
förutsättning är att besöket är planerat, familjen informerad och att den 
samtycker till ett hembesök.  

 Familjer med behov av ekonomiskt bistånd ska informeras om att det finns 
extra bistånd att söka för särskilda insatser för barn. Socialtjänstlagen ger 
utrymme för att bevilja extra bistånd för barns räkning.  

 Inför övervägande om avslag som påtagligt påverkar barn på ett negativt 
sätt ska en barnkonsekvensanalys genomföras. En barnkonsekvensanalys 
kan visa att barnet kommer att påverkas så negativt att barnets behov 
väger tyngst.  Bedömningen kan också bli att andra faktorer väger tyngre än 
barnets behov. Motivering ska alltid dokumenteras. 

Ovanstående tillägg bedöms kunna genomföras med befintliga resurser.  

 

 

Maria Gabrielsson 
 Tf Förvaltningschef  
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Information om aviserad lagändring för mottagande av 
skyddssökande enligt massflyktsdirektivet 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Regeringen har aviserat en lagändring för att mottagandet av skyddssökande enligt 
massflyktsdirektivet ska få en jämnare fördelning över landet. Vid en förändrad 
lagstiftning, som förväntas träda i kraft den 1 juli 2022, kommer Migrationsverket 
börja anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd 
enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna kommer, om den aviserade lagändringen 
träder i kraft att anvisas enligt en fördelningsnyckel, troligen kommer 37 personer 
att anvisas till Alvesta kommun för boende.  

Tillförordnad förvaltningschef har initierat en utredning för att utreda hur 
förvaltning och kommun på bästa sätt kan organisera sig kring att Migrationsverket 
anvisar kommuner att ordna boende för dem med uppehållstillstånd enligt 
massflyktsdirektivet.  

Ytterligare information lämnas under sammanträdet.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Irén Johansson 
Utredare 
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§ 45 Dnr 2022-00093 600 

 

Utredning om samverkan med Ryssbygymnasiet AB gällande 
timmertransporter 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
avskriva ärendet från vidare handläggning.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 21 april 2020 om 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till samverkan gällande 
timmertransporter med Ryssbygymnasiet AB (NAL § 25, daterad den 21 april 2020).  

Förvaltningen föreslår att ärendet avskrivs från vidare handläggning då det inte 
finns möjlighet till, eller behov av, sådan samverkan i dagsläget.  

Det pågår löpande arbete med att anpassa utbildningsutbudet efter elevernas 
förutsättningar och näringslivets behov.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022. 

Beslut, nämnden för arbete och lärande § 25, daterad den 21 april 2020. 
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Utredning om samverkan med Ryssbygymnasiet AB 
gällande timmertransporter 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att avskriva ärendet från vidare 
handläggning.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 21 april 2020 om 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till samverkan gällande 
timmertransporter med Ryssbygymnasiet AB (NAL § 25, daterad den 21 april 2020).  

Förvaltningen föreslår att ärendet avskrivs från vidare handläggning då det inte 
finns möjlighet till, eller behov av, sådan samverkan i dagsläget.  

Det pågår löpande arbete med att anpassa utbildningsutbudet efter elevernas 
förutsättningar och näringslivets behov.   

Beslutsunderlag 

Beslut, nämnden för arbete och lärande § 25, daterad den 21 april 2020.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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§ 25 Dnr 2020-00065 600 

 

Remisser till Skolinspektionen angående etablering av nya 
gymnasieprogram 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar: 

1. Att ange förvaltningens tjänsteskrivelse samt bilaga som yttrade i ärendet. 

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för samverkan mellan 
Allbo Lärcenter och Ryssbygymnasiet AB gällande utbildning i 
timmertransport.  

Jäv 

Johny Haraldsson (C) meddelar jäv gällande Ryssbygymnasiet AB och deltar därav 
inte handläggningen av detta ärende 

Sammanfattning 

Två utbildningsanordnare, Värends yrkesgymnasium AB och Ryssbygymnasiet AB, 
har ansökt om att starta gymnasieprogram/inriktningar inom ramen för 
yrkesförarutbildningar i vår region. Detta kan komma att innebära negativa 
konsekvenser för våra samverkansparters i länet. 

Dels på grund av redan idag brist på yrkeslärare och dels att det riskerar att skapa 
en situation där utbildningsanordnarna inte lyckas fylla sina utbildningsplatser på 
sikt.  

Det skulle även starkt försvåra en eventuell start av motsvarande utbildning i egen 
regi.  

Yrkanden 

 Heléne Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att nämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten för samverkan mellan Allbo Lärcenter och Ryssbygymnasiet AB gällande 
utbildning i timmertransporter. 

Fredrik Jonsson (-), Linnea Naess (V), Claudia Crowley Sörensson (M), Veronika 
Kobak (M) och Eva Hoff (S) yrkar bifall till Heléne Anderssons (C) tilläggsyrkande.   

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Arbetsutskottets förslag till beslut och Heléne Anderssons 
(C) tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ordförande frågar nämnden för arbete och lärande om det är nämndens mening 
att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut samt Heléne 
Anderssons (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för 
arbete och lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut samt Heléne 
Anderssons (C) tilläggsyrkande.   
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Bilagor 

1. NAL AU § 21, 30 mars 2020. 

2. Tjänsteskrivelse, Remisser till skolinspektionen angående etablering av nya 
gymnasieprogram, 19 mars 2020. 

3. Bilaga till tjänsteskrivelse, 19 mars 2020. 

4. Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Värends Yrkesgymnasium, 25 
februari 2020. 

5. Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från Ryssbygymnasiet AB, 25 
februari 2020.  

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen  
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§ 46 Dnr 2022-00015 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1853-21, daterad den 4 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3497-21, daterad den 6 april 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3725-21, daterad den 20 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3701-21, daterad den 26 april 2022 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5012-21, daterad den 26 april 2022. 

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg och 
kommunfullmäktige, daterad den 28 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1516-22, daterad den 2 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4607-21, daterad den 2 maj 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022. 
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Meddelanden 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1853-21, daterad den 4 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3497-21, daterad den 6 april 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3725-21, daterad den 20 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3701-21, daterad den 26 april 2022 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5012-21, daterad den 26 april 2022. 

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg och 
kommunfullmäktige, daterad den 28 april 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1516-22, daterad den 2 maj 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4607-21, daterad den 2 maj 2022.   

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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§ 47 Dnr 2022-00017 020 

 

Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för arbete och 
lärande 

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.  

Ett tillbud har registrerats sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde 
den 20 april 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022. 

Sjukfrånvarostatistik per mars 2022, daterad den 16 maj 2022. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-16 
Referens 

NAL 2022-00017 020  

 

 

 

 
  

Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för 
arbete och lärande   

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av 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.  

Ett tillbud har registrerats sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde 
den 20 april 2022.   

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvarostatistik per mars 2022, daterad den 16 maj 2022.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 10.71 10.6 10.4 10.18 10.27 10.05 9.67 9.38 9.59 10.35 11.15 11.19

A. Kommun 23.61 22.91 22.59 22.53 22.4 22.16 22.13 22.07 22.38 23.5 24.42 24.51
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 0.8 1.12 0.68 0.58 0.84 0.69 0.75 0.79 0.84 1.46 1.38 1.13

A. Kommun 1.93 1.94 1.59 1.23 1.47 1.9 1.97 2.17 2.3 3.24 2.58 2.05
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 3.23 3.21 3.1 3.03 3.02 2.95 2.92 2.81 2.9 3.18 3.45 3.47

A. kommun 6.92 6.77 6.71 6.67 6.66 6.58 6.58 6.57 6.7 7.09 7.37 7.4
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 2.98 3.7 2.06 1.81 2.62 2.71 3.02 2.97 3.43 5.79 5.88 4.42

A. Kommun 7.35 6.98 5.5 3.52 5.31 7.15 7.16 8.05 8.28 11.78 10.56 7.34
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 39.15 38.59 37.94 37.13 35.04 33.49 32.46 34.21 33.25 30.12 30.65 35.8

A. kommun 44.67 44.46 44.64 44.76 44.77 46.06 46.87 48.36 49.09 47.37 46.81 47.55
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 9 10 10 10 9 9 10 10 11 15 16 13
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 43.39 43.39 45.26 45.45 45.13 44 44 44.78 44.44 40.01 33.33 31.25

A. kommun 24.43 25.71 26.37 26.17 25.82 25.6 25.95 26.02 24.38 21.6 20.59 19.79
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Delegationsbeslut  

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

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

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2022-03-01 till 2022-04-30. 

Övriga delegationsbeslut 

Ekonomisk månadsrapport per april, nämnden för arbete och lärandes ordförande 
Sebastian Ohlsson, daterad den 12 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2022.  

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-03-01 till 2022-04-30. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-16 
Referens 

NAL 2022-00016 002  

 

 

 

 
  

Delegationsbeslut redovisade nämnden för arbete och 
lärande 2022 

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 2022-03-01 till 2022-04-30. 

Övriga delegationsbeslut 

Ekonomisk månadsrapport per april, nämnden för arbete och lärandes ordförande 
Sebastian Ohlsson, daterad den 12 maj 2022.  

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-03-01 till 2022-04-30.  

 
 

Maria Gabrielsson 
Tf förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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   Snabbanteckningar sidan 1    
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Delegationslista 20220301 - 20220331
Beslut Beslutsdatum fr om t om Beslutsfattare
Bifall  Kontaktperson SoL 4 kap 1 § 2022-03-01 2022-03-01  - 2024-03-01 Gustafsson, Jonna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-03-01 2022-03-01  - 2023-03-01 Gustafsson, Jonna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-03-02 2022-03-02  - 2024-03-02 Gustafsson, Jonna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-03-17 2022-03-17  - 2023-03-17 Olofsson, Felicia
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-03-22 2022-03-22  - 2024-03-22 Gustafsson, Jonna
Bifall  Placering SoL 4 kap § 1, 5 kap §  72022-03-22 2022-03-22  - 2022-09-22 Fal, Individutskott
Bifall, Familjeorienterat boendestöd 2022-03-23 2022-03-23  - 2023-03-23 Olofsson, Felicia
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-03-23 2022-03-23  - 2023-03-23 Olofsson, Felicia
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap 1 § 2022-03-28 2022-03-28  - 2023-03-31 Haglund, Gustaf
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-03-29 2022-03-29  - 2024-03-29 Nergård, Anna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-03-30 2022-03-30  - 2024-03-30 Nergård, Anna

# Öppen



Delegationslista 20220301 - 20220331
Beslut Beslutsdatum fr om t om Beslutsfattare
Avslag  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-04-12 Gedda, Carolina Sp
Avslag Boende vuxna SoL 4 kap 1 § 2022-04-25 Fal, Individutskott
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-04-01 2022-04-01  - 2023-04-01 Olofsson, Felicia
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-04-04 2022-04-04  - 2023-04-04 Nergård, Anna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-04-05 2022-04-05  - 2024-10-05 Nergård, Anna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-04-06 2022-04-06  - 2023-10-06 Nergård, Anna
Bifall  Kontaktperson SoL 4 kap 1 § 2022-04-12 2022-04-12  - 2024-04-30 Gedda, Carolina Sp
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-04-12 2022-04-12  - 2024-04-12 Nergård, Anna
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap 1 § 2022-04-19 2022-04-19  - 2023-04-19 Nergård, Anna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-04-19 2022-04-19  - 2023-04-19 Nergård, Anna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-04-19 2022-04-19  - 2023-04-19 Nergård, Anna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-04-19 2022-04-19  - 2024-04-19 Gustafsson, Jonna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-04-26 2022-04-26  - 2023-04-26 Nergård, Anna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-04-26 2022-05-04  - 2023-05-04 Nergård, Anna
Bifall  Särskilt boende SoL 4 kap 1 § 2022-04-25 2022-05-07  - 2023-05-07 Fal, Individutskott

# Öppen



 

 

 

Delegationsbeslut ALC 
Sida 

1(1) 

Datum 
2022-05-16 

 

  
 
 
Datum Dokid Beslut Avsändare/Mottagare Beskrivning  Beslutande Diarienummer 

2022-04-25 1847 
 

Avslås  Växjölöftet vuxenutbildning 
och Kenny Karlsson 

Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
Kenny Karlsson som har sökt utbildning till 
elektriker via Växjölöftet vuxenutbildning/Montico 

Kristina Davidsson, rektor 2022-00002 

 



 

 

 

Delegationsbeslut, NAL 
Sida 

1(1) 

Datum 
2022-05-16 

 

  
 
 
Datum Dokid Beskrivning  Beslutande  Diarienummer 

2022-03-04 3082 
 

Delegationsbeslut, antagning till SFI/SVA i 
kombination med lärlingsutbildningutbildning mars 
2022  

Kristina Davidsson, rektor   NAL 2022-00003 
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Övriga frågor  

Sammanfattning 

 Claudia Crowley Sörensson (M) lyfter frågan om Alvesta kommun bör gå med i 
Resurscentrum Heder som i dagsläget finns organiserat inom Växjö kommun. Tf 
förvaltningschef ska undersöka saken och återkomma i frågan.        

 


