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

Tid Onsdagen den 23 november 2022 kl. 13:15 till ca 16:20 
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) 

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

 



 

Datum 
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 Öppen 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 23 november 
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  
Dnr 684  

 

5. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022 
Dnr 2022-00178 042 

 

6. 1
. 

Åtgärdsplan för budget i balans per oktober 2022 
Dnr 2022-00090 042 

 

7. 1
. 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola, Alvesta kommun 
Dnr 2021-00099 610 

 

8. 1
. 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända Vuxna  
Dnr 2022-00177 615 

 

9. 1
. 

Information och statistik till nämnden för arbete och lärande från avdelning Ekonomiskt bistånd och Allbo 
Lärcenter 2022 
Dnr 2022-00060 000 

 

10. 1
. 

Förslag om förlängning av rekommendation till kommunernas om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024 
Dnr 2019-00174 000 

 

11. 1
. 

Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Alvesta kommun och Brottsofferjouren  
Dnr 2019-00213 748 

 

12. 1
. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2022 
Dnr 2022-00065 000 
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Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 23 november 
2022 kl. 13:15 

 

13. 1
. 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott 2023 
Dnr 2022-00179 006 

OBS, nytt datum för utbildningsdag ny nämnd, information lämnas under sammanträdet 

 

14. 1
. 

Meddelanden  
Dnr 2022-00015 000 

 

15. 1
. 

Information om arbetsmiljön  
Dnr 2022-00017 020 

 

16. 1
. 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2022-00016 002 

 

17. 1
. 

Övriga frågor  
Dnr 2022-00018 006 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 
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Referens 
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Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Enligt ekonomisk uppföljning per oktober prognostiserar nämnden för arbete och 
lärande en total avvikelse om cirka -9,8 miljoner kronor jämfört med budgeterade 
anslag vid årets slut. 

Utifrån kända förutsättningar förväntas följande avvikelser för respektive avdelning 
vid årets slut.  Stab och övergripande verksamhet beräknas lämna en positiv 
avvikelse om cirka 4,7 miljoner kronor. När det gäller avdelning Barn och Vuxen 
förväntas avvikelsen mot budgeterade anslag vid årets slut att vara -6,3 miljoner 
kronor. För avdelningen Ekonomiskt bistånd förväntas budget överskridas med cirka 
-5,6 miljoner kronor. Avdelning Allbo lärcenter med arbetsmarknadsenheten 
beräknar en negativ avvikelse med ca -2,6 miljoner kronor.  

Nämndens ordförande har den 11 november 2022 godkänt upprättad 
månadsrapport per oktober 2022 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 oktober 2022 redovisade i bilagt underlag. 

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 oktober 2022, daterad den 11 november 2022.  

Nämnden för arbete och lärandes nyckeltal per oktober 2022, daterad den 16 
november 2022. 

Uppföljning av producerade poäng, antal helårsstuderande, per oktober 2022, 
daterad den 16 november 2022.  
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef  
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Beslutet skickas till 

Ekonomistödsavdelningen  



 
Förvaltningen för arbete och lärande  Månadsrapport 2022 
 

Information mottagen av ordförande   Datum 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ekonomisk månadsrapport 2022-10-31 
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 -9,8 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 4,7 mnkr. När det gäller avdelning 
Barn och Vuxen förväntas avvikelsen mot budgeterade anslag vid årets slut att vara -6,3 mnkr. För 
avdelningen Ekonomiskt bistånd förväntas budget överskridas med ca -5,6 mnkr. Avdelning Allbo 
lärcenter med arbetsmarknadsenheten (ame) beräknar en negativ avvikelse med ca -2,6 mnkr. 
 
 

Tabell 1. Driftredovisning

Mnkr Utfal l  

202110

Utfal l  

202210

Budget 

202210

Utfal l  

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Intäkter -35,6 -30,3 -38,2 -53,6 -35,7 -39,3 -50,8 -15,2

Personalkostnader 106,6 95,3 107,5 126,7 113,3 116,7 129,0 15,8

Övriga kostnader 150,4 139,0 132,7 178,8 170,8 171,3 160,4 -10,4

Summa 221,4 204,0 202,0 251,9 248,4 248,6 238,6 -9 ,8

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

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mnkr Utfal l  

202110

Utfal l  

202210

Budget 

202210

Utfal l  

202112

Prognos 

202212

Föreg 

prognos

Budget 

202212

Budget-

avvikelse 

202212*

Nämnd 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 0,0

Stab och övergripande verksamhet 103,9 96,3 99,8 120,4 116,1 115,9 120,8 4,7

varav köp av gymnasieutbildning, brutto 75,9 67,9 70,8 86,5 85,5 85,5 86,6 1,1

Avd Barn och Vuxen 55,5 51,2 52,1 65,2 68,9 71,8 62,6 -6,3
varav placeringskostn. barn (ej fam.hem), 

brutto
9,4 2,7 4,2 10,5 6,0 6,0 5,0 -1,0

varav placeringskostn. vuxen missbruk, brutto 3,9 3,5 2,5 4,3 4,5 5,2 3,0 -1,5

varav placeringskostn. Våld i nära relationer 

(VINR), brutto
0,4 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0

varav placeringskostn. vuxen socialpsykiatri 

brutto
4,2 4,8 3,9 4,8 5,6 5,8 4,7 -0,9

Avd Ekonomiskt bistånd 25,9 28,3 23,5 31,5 33,8 32,1 28,2 -5,6
varav försörjningsstöd, brutto 20,2 21,1 17,5 24,6 24,8 24,5 21,0 -3,8

Avdelning Allbo lärcenter +

arbetsmarknadsenheten (ame)
34,9 27,2 25,4 33,5 28,2 27,3 25,6 -2,6

varav personalkostnader Allbo LC 27,4 25,0 26,5 33,2 29,3 29,2 31,9 2,6

Summa 221,4 204,0 202,0 251,9 248,4 248,6 238,6 -9 ,8

* (+) 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 35,7 mnkr kommer att redovisas, detta mot en budget 
på ca 50,8 mnkr. En avvikelse på -15,2 mnkr. Utfallet per 31 oktober 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 6,3 mnkr. Därmed kommer personalkostnaderna också att minska för ame. 
 
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. 
 
Även avdelning Ekonomiskt bistånd förväntar lägre intäkter än budgeterat, vilket beror både på lägre 
intäkt från migrationsverket och på lägre intäkt avseende enskilda återbetalningar. 
 

1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader 
När det gäller personalkostnaderna så förväntas en stor positiv avvikelse på ca 15,8 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 
13,8 mnkr avser arbetsmarknadsenhetens del. 
 
Avdelning Barn och Vuxen förväntar en negativ avvikelse för personalkostnaderna på ca -1,3 mnkr, 
men då ingår familjehem med -1,2 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 -10,4 mnkr, med de 
förutsättningar som är kända i dagsläget. Utfallet är högre än budget för tio månader, och ligger på 
ungefär samma nivå som utfallet under motsvarande period föregående år. Den största negativa 
avvikelsen återfinns inom avdelning Barn och Vuxen, -4,2 mnkr, där placeringarna beräknas överskrida 
budget. Även avdelning ekonomiskt bistånd förväntar en negativ avvikelse vad gäller 
försörjningsstödet på ca -3,8 mnkr. För avdelning Allbo lärcenter med ame så förväntas också en 
negativ avvikelse beträffande övriga kostnader på ca -5 mnkr, medan stab och övergripande 
verksamhet förväntas hamna på en positiv avvikelse vid årets slut på 4,7 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% 14.29% 0% 0% 0% Kolada

Antal arbetsmarknadsanställda 60 46 38 32 29 22 19 19 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 0 0 0 0

Antal/andel avslutade till arbete 5 0 1 1 4 0 0 0
Antal/andel avslutade annan orsak 6 2 0 5 1 3 0 1

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

Antal/andel avslutade till studier 2 0 4 0 0 1 0 0

Antal/andel avslutade till arbete 1 0 1 1 2 1 0 1
Antal/andel avslutade annan orsak 2 0 0 0 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 4 0 0 0

Antal/andel avslutade till arbete 1 2 0 5 1 2 0 0  
Antal/andel avslutade annan orsak 1 1 1 10 1 0 0 1  

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

Antal nationella program, hemkommun 7 7 8 10

Antal nationella program, extern 759 759 758 753 646 702

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) 4 (0) 7 (0) 7 (0) 7 (0) 4 (0) 3 (0)

Extern heldygnsvård SoL socialpsykiatri (varav ensamkommande) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 7 (2)

Inledda utredningar LVM 3 2 0 4 2 4 1 8 3 2

Vård enligt LVM § 4 (varav ensamkommande) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 0 0 1 (0) 2 (0)

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård (missbruk), hemkommun 24 29 32 32 36 33 29 31 30 33

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård (sysselsättning), hemkommun 35 35 37 40 42

Antal aktualiseringar VINR 8 2 18 13 9 15 13 8 9 6   

Antal personer med bistånd i form av bostad ( över 20 år) 19 + (5) 19 + (5) 18 + (5) 20 + (5) 22 + (5 sp) 21 + (5 sp) 21 + (5 sp) 24 + (5 sp) 20 + (5 sp) 21 + (5 sp)

Antal med insatsen boendestöd 78 81 80 80 78

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) 3 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

HVB LVU (varav ensamkommande) 1 1 1 1 1 1 1 2

Familjehem SoL (varav ensamkommande) 16 (7) 15 (7) 15 (7) 15 (7) 19 (8) 19 (8) 15 (6) 15 (5)

Antal par i samarbetssamtal 11 7 9 9 9 9 10 8 Antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal: 14

Antal i stödboende (ensamkommande) 5 5 5 3 3 3 1 1

Antal med biståndsbedömd insats öppenvård, hemkommun 39+11+6+22 41+11+6+20 41+11+5+18 43+13+5+20 43+9+5 46+7+5 49+6+4 50+6+5 FÖRKLARING:
Antal vårdnadsöverflytt 10 10 10 10 10 10 8 8 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 21=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 18- En familjehemsplacerad med LVU som redovisas i SoL. Från och med april är det 4 LVU placerade i familjehem. 

Hushåll t.o.m 24

Aktuella (avslag/bifall) 50 (6/44) 49 (11/38) 49 (11/38) 46 (12/32) 49 55 52 51 50 46

Öppnade 6 4 5 6 4 9 6 3 5 3

Avslutade 5 6 2 4 4 2 1 7 1 3

Hushåll från 25

Aktuella (avslag/bifall) 276 (76/200) 274 (55/222) 277 (89/188) 274 (88/186) 269 268 264 269 269 260

Öppnade 16 16 23 10 14 24 14 11 15 21

Avslutade 10 23 19 15 28 17 7 18 18 16  

Antal biståndsmottagare som beviljas ekonomiskt bistånd (pga. arbetslöshet) 207 205 202 208 191 186 185 195 184 Socialstyrelsens
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Redovisning av producerade poäng 2022
aug okt  Redovisas

x: inrapportering av nycketal

Yrkesutbildningar Budget Planerat Mot budget Planerat Mot budget

Vård och omsorg 30 37+6(Omsorgslyft) 0 13 34+6 0 10 17500

Lärlingsutbildningar aug okt

Pedagogisk 79 62 0 -17 62 0 -17 50000

Lärlingsutbildning i kombination med SFI och SVA aug okt

Lager och logitisk 14 14 1 1 14 0 0 110000

Restaurang 14 14 0 0 14 0 0 110000

Handel 14 14 1 1 14 0 0 110000

Yrksförarutbildningar aug okt

Persontransporter, buss 8 4 0 -4 4 0 -4

Godstransporter, lastbil 5 1 0 -4 1 0 -4

Godstransporter, lastbil med släp 8 8 0 0 8 0 0

Externt köpt utbildning aug okt

Totalt 600,000 kr          298,000 kr                 ? 302,000 kr-    407000 50000 -143000

Övriga producerade poäng aug okt

SFI antal elever 150 126 11 -13 114 10 -26

GYVUX 50 32 18 0 31 5 -14

GRUV 60 40 10 -10 33 5 -12

432 315

# Öppen



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Dnr 2022-00090 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2022 

Beslut 

 Arbetsutskottet beslutar föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisad åtgärdsplan för budget i balans per oktober 2022.     

Avstår från att delta i beslut 

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 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan omfattas av fem åtgärder för budget 
i balans. Per 30 oktober 2022 har åtgärderna för budget i balans genererat en 
faktisk besparing med motsvarande 4,049 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 november 2022.  

Åtgärdsplan för budget i balans per oktober 2022, daterad den 2 november 2022.    
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Åtgärdsplan för budget i balans 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisad 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 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan omfattas av fem åtgärder för budget 
i balans. Per 30 oktober 2022 har åtgärderna för budget i balans genererat en 
faktisk besparing med motsvarande 4,049 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för budget i balans per oktober 2022, daterad den 2 november 2022.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef  
  



Arbete och lärande

Åtgärdsplan 2022
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Åtgärdsplan FAL 

Åtgärd maj beskrivning Besparing 
mnkr

Uppföljning Effekt totalt mnkr 
kr per okt

Totalt per okt 2022 - beskrivning

Omställning personal 2100 Okt-22 1657

omställning Allbo, ej tillsatta 
arbetsmarknadsanst, ej tillsatta 
tjänster, vakanser, 

Kostnadsöversyn 416 Okt-22 248
avyttring fordon samt 
leasingkostnader fordon

Intäkter migrationsverket 
evakueringsboende 820 Okt-22 820 Intäkter migrationsverket

Anpassning kost gymnasiet 426 Okt-22 404

Växjö Fria Fordon 920 Okt-22 920

Summa åtgärder 4 672 4 049 -623

Åtgärdsplan Förvaltningen för Arbete och Lärande
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§ 72 Dnr 2021-00099 610 

 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid Alvesta 
Gymnasieskola, Alvesta kommun 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta reviderad plan för utbildning avseende introduktionsprogrammen vid Alvesta 
Gymnasieskola   

Sammanfattning 

Eftersom introduktionsprogrammen, IM, inte har någon nationellt fastställd 
struktur skall huvudmannen enligt skollagen (2010:800) fastställa en plan för 
utbildning. Detta för att det skall tydliggöras vilken målsättning och viljeinriktning 
huvudmannen har för utbildningarna vid de olika introduktionsprogrammen.   

Planen ska kompletteras med en programplan för respektive inriktning och en 
individuell studieplan för varje elev. Det är rektors ansvar att programplan såväl 
som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderad plan för utbildning. 
Förändringarna avser tillkommande introduktionsprogram vid Alvesta 
gymnasieskola. De tillkommande introduktionsprogrammen är programinriktat val 
mot försäljning- och serviceprogrammet, programinriktat val mot 
fordonsprogrammet och yrkesintroduktion mot försäljning- och service. Underlaget 
omfattar även information om programplaner för introduktionsprogrammen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Reviderad plan för utbildning och programplaner – introduktionsprogrammen vid 
Alvesta Gymnasieskola, daterad den 29 september 2022. 
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Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid 
Alvesta Gymnasieskola, Alvesta kommun 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta reviderad plan för utbildning 
avseende introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola   

Sammanfattning 

Eftersom introduktionsprogrammen, IM, inte har någon nationellt fastställd 
struktur skall huvudmannen enligt skollagen (2010:800) fastställa en plan för 
utbildning. Detta för att det skall tydliggöras vilken målsättning och viljeinriktning 
huvudmannen har för utbildningarna vid de olika introduktionsprogrammen.   

Planen ska kompletteras med en programplan för respektive inriktning och en 
individuell studieplan för varje elev. Det är rektors ansvar att programplan såväl 
som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderad plan för utbildning. 
Förändringarna avser tillkommande introduktionsprogram vid Alvesta 
gymnasieskola. De tillkommande introduktionsprogrammen är programinriktat val 
mot försäljning- och serviceprogrammet, programinriktat val mot 
fordonsprogrammet och yrkesintroduktion mot försäljning- och service. Underlaget 
omfattar även information om programplaner för introduktionsprogrammen.  

Beslutsunderlag 

Reviderad plan för utbildning och programplaner – introduktionsprogrammen vid 
Alvesta Gymnasieskola, daterad den 29 september 2022.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Anna Sopelsa  
Biträdande rektor 

.  
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Plan för utbildning och Programplaner - 
Introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola, 
Alvesta kommun 

                                           

Bakgrund och beskrivning  
Introduktionsprogrammen, IM, ska enligt skollagen 2010:800 ha en plan för 
utbildningen som ska fastställas av huvudmannen. Då introduktionsprogrammen inte 
har någon fastställd struktur och längd måste det tydliggöras av huvudmannen vad 
målsättningen och viljeinriktningen är för utbildningarna på de olika 
introduktionsprogrammen. Det är detta som är plan för utbildning. 

Planen för utbildning kompletteras med programplan för respektive inriktning 
(upprättad av Alvesta gymnasieskola, se nedan) och en individuell studieplan 
(upprättas i samråd med varje elev). Rektor ansvarar för att programplan såväl som de 
individuella studieplanerna finns upprättade. 
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Plan för utbildning 

Mål för introduktionsprogrammet 

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att de ska leda vidare till ett nationellt 
program, där eleven har möjlighet att uppnå examensbevis, eller till arbete. Om 
eleven genomför utbildning på något av introduktionsprogrammen men inte går 
vidare till gymnasieprogram, utfärdas ett gymnasieintyg efter avslutade studier.  

Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett 
nationellt program. Alternativt kan en ungdom som inte är behörig till gymnasieskolan 
välja att gå kvar upp till två år i grundskolan, då denna rätt är reglerad i skollagen.  

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen 
enligt den fastställda planen för utbildningen eller enligt en ändrad plan, om eleven 
har medgett att planen ändrades.  

Det finns fyra introduktionsprogram:                                                                                                                                                                                                                                                         
Programinriktat val                                                                                                                                     
Språkintroduktion                                                                                                                                
Yrkesintroduktion                                                                                                                                                                   
Individuellt alternativ 

 

Individuell studieplan 

Samtliga elever på introduktionsprogrammet har en individuell studieplan enligt 
skollagen 2010:800, 17 kap 7 §. Den ska vara anpassad efter varje enskild ungdoms 
behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetsperspektiv och i 
samverkan med andra berörda instanser. Planen utformas senast sex veckor efter 
skolstart och registreras i verksamhetssystem (IST) och kan revideras vid behov. Den 
individuella studieplanen innehåller det eleven kommer att göra under sin tid på 
introduktionsprogrammet. Studieplanen ska innehålla nedanstående eller delar av 
nedanstående delar.  

- Aktuella grundskoleämnen (start, slut, lärare och betyg) 

- Aktuella gymnasiekurser inklusive eventuellt arbetsplatsförlagt lärande, APL (start, 
slut, lärare och betyg) 

- Insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling (exempelvis praktik) 

- Eventuella stödinsatser (insatser med specialpedagog etc.) 

- Beräknad utbildningslängd 

- Datum för uppföljning och revidering 

- Poängsammanställning (klarade poäng i ämnen och kurser) 

 

Studier på introduktionsprogrammet                                                                                                                                                     
Utbildningen på introduktionsprogrammen ska som huvudregel ha samma omfattning 
som de nationella programmen, det vill säga motsvara heltidsstudier. Utbildningarna 
bedriv som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning och består av 
grundskoleresurser eller kurser från nationella program utifrån elevens behov och 
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intressen, samt andra insatser, exempelvis praktik, som är gynnsamma för elevens 

utveckling. 

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram utfärdar Alvesta gymnasieskola 
ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. Från 20 juli 2018 ska det 
av intyget framgå utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har fått och andra 
insatser som har ingått i den individuella studieplanen (Gymnasieförordningen kap 8 § 
21). Om utbildningen har inriktats mot ett särskilt yrkesområde ska detta framgå. 

En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, eller inte når målen 
för utbildningen enligt sin individuella studieplan, ska få en sammanställning av vilka 
delar av utbildningen som eleven har fullföljt jämfört med sin individuella studieplan. 

 

Minsta garanterade undervisningstid     

Elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad undervisningstid på 
23 timmar i veckan (Skollagen 17 kap § 6). Det motsvarar undervisningstiden på 
gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktionsprogrammen har olika syften 
ska innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån elevens 
behov och i linje med den plan för utbildning som Alvesta kommun upprättat. Elever 
som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för 
att uppfylla utbildningens syfte. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som 
begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl.  

 

Samverkan 

Alvesta gymnasieskola samverkar med grundskolorna för att möjliggöra trygga 
övergångar från grundskola till introduktionsprogrammet. Detta görs genom s.k. 
överlämningssamtal där personal från introduktionsprogrammet besöker kommunens 
grundskolor under senvåren för att få grundliga genomgångar av varje enskild elev 
som förväntas skrivas in på introduktionsprogrammet. Det finns också möjlighet att 
som elev besöka verksamheten och få mer information, genom exempelvis att delta 
en dag eller att närvara på öppet hus.  
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Programplaner för introduktionsprogrammet i Alvesta kommun 

 

Programinriktat val 

På Alvesta gymnasium erbjuds idag programinriktat val mot Barn- och 
fritidsprogrammet (IMVBF), Försäljning- och serviceprogrammet (IMVFS), 
Fordonsprogrammet (IMVFT) samt Vård- och omsorgsprogrammet (IMVVO) i mån av 
plats.  
Syfte                                                                                                                                                                       
Programinriktat val syftar till att elever som ej ännu är behörig att söka ett nationellt 
program ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program för att så 
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.  

En elev är behörig att söka programinriktat val om hen har; godkänt i svenska eller 
svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra 
ämnen.     

Innehåll                                                                                                                                                                     
Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen eleven inte har betyg i och som 
behövs för behörighet till nationellt program. Den kan även innehålla ytterligare 
grundskoleämnen eleven inte har betyg i. Grundskoleämnena schemaläggs och läses 
tillsammans med andra elever som saknar dessa ämnen.  

Utbildningen innehåller vidare gymnasiekurser inom önskat nationellt program. 
Eleverna läser de gymnasiekurserna integrerat tillsammans med de elever som går det 
nationella yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot.  Det innebär att eleven har 
arbetsplatsförlagt lärande under samma perioder och omfattning som elever på det 
nationella programmet. 

Längd                                                                                                                                                            
Utgångspunkten är att eleven så snart som möjligt ska bli behörig till ett nationellt 
program inom ett år. Detta kan dock ta längre tid i vissa fall. 

 

 

Språkintroduktion  

Syfte                                                                                                                                                                  
Språkintroduktion (IMS) syftar till att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket vilket möjliggör för dem att gå vidare 
i gymnasieskolan eller annan utbildning inom vuxenutbildning och folkhögskola eller 
arbetsliv. Med nyligen anländ avses som huvudregel högst fyra år i Sverige. 

Lärare gör en bedömning av elevens språkkunskaper och bedömer fortlöpande 
elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska 
komma vidare i sin utbildning.  

Innehåll                                                                                                                                                                    
Utbildningen innehåller huvudsakligen undervisning i grundskoleämnena svenska eller 
svenska som andraspråk. Utbildningen kan även innehålla grundskoleämnen som 
eleven inte har betyg i. Efter att bedömning är gjord upprättas en individuell 
studieplan. Detta skall göras senast två månader från mottagandet. 
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I kontakten med elev och vårdnadshavare används tolk eller annan tvåspråkig 
personal, t.ex. språkstödjare. Den enskilde eleven får ämnesundervisning och/eller 
studiehandledning på modersmålet utifrån sitt behov.  

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan ingå i 
utbildningen. Eleverna ges information om och vägledning i det svenska samhället och 
mot fortsatt utbildning och arbetsmarknad. Ungdomarna ska ges möjlighet att bli 
aktiva medborgare i samhället. 

Längd                                                                                                                                                                                      
Efter en studietid om cirka 1-2 läsår övergår flertalet elever till andra 
introduktionsprogram, nationellt program inom gymnasieskolan, vuxenutbildning, 
folkhögskola eller arbetsliv. 

 

 

Yrkesintroduktion    

Syfte                                                                                                                                                              
Yrkesintroduktion anordnas med inriktning mot yrkesprogrammen Barn- och fritid 
(IMYBF), Vård- och omsorg (IMYVO), Fordonsprogrammet (IMYFT) samt Försäljning- 
och serviceprogrammet (IMYFS) och syftar till att eleverna får en yrkesinriktad 
utbildning som gör dem antingen anställningsbara eller som leder till studier på ett 
yrkesprogram. Syftet kan också vara att eleven fullgör hela gymnasietiden inom ramen 
för en yrkesintroduktion. 

Innehåll                                                                                                                                                     
Yrkesintroduktionen innehåller hela eller delar av kurser som ingår i gymnasieskolans 
nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Utbildningen innehåller 
visst arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Utbildningen kan dock helt skolförläggas 
om huvudmannen bedömer att det bäst gynnar eleven. Utbildningen kan också 
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar betyg i. Även andra insatser som är 
gynnsamma för eleven. 

Längd                                                                                                                                                                                
Längden på utbildningen på yrkesintroduktion är inte reglerad i några bestämmelser. 
Längden på utbildningen kan därför anpassas utifrån elevens önskemål, 
förutsättningar och behov och kan pågå hela gymnasietiden. 

 

IMYBF                                                                                                                                                               
Yrkesintroduktion Barn- och fritid Yrkesintroduktion Barn- och fritid syftar till att ge 
grundläggande kunskaper för att bli anställningsbar som elevassistent och 
barnskötare. Eleven kan läsa engelska, matematik och svenska på grundskolenivå. 
Eleven genomför viss APL under sina 3 år på utbildningen. 

IMYVO                                                                                                                                                       
Yrkesintroduktion Vård- och omsorg Yrkesintroduktion Vård- och omsorg syftar till att 
bli anställningsbar som undersköterska eller vårdbiträde. Eleven kan läsa engelska, 
matematik och svenska på grundskolenivå samt på gymnasienivå. Utbildningen är 3 år 
och under den tiden genomförs viss APL. 

IMYFT                                                                                                                                                                
Yrkesintroduktion Fordon- och transport syftar till att bli anställningsbar inom 
fordonsbranschen. Eleven kan läsa engelska, matematik och svenska på 
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grundskolenivå samt på gymnasienivå. Eleven genomför APL från år 2. Utbildningens 
längd är 3 år. 

IMYFS 
Yrkesintroduktion mot försäljning och service syftar till att ge grundläggande 
kunskaper för att bli anställningsbar inom logistik och varuhantering. Eleven kan läsa 
engelska, matematik och svenska på grundskolenivå. Eleven genomför viss APL under 
sina 3 år på utbildningen. 

 

Individuellt alternativ                                                                                                                                                                                                                                                                    

Syfte                                                                                                                                                                           
Individuellt alternativ (IMA) syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, 
annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ utformas 
för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett 
nationellt program och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till 
ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för 
annan utbildning.  

Innehåll                                                                                                                                                                 
Utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den innehåller 
grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans 
kurser. Även praktik samt andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen. Utbildningen anpassas utifrån den enskilde 
elevens behov, möjligheter och önskemål. 

Längd                                                                                                                                                                                   
Längden på denna utbildning anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och 
behov och dokumenteras i den individuella studieplanen.  

ALBA                                                                                                                                                                                   
På Alvesta gymnasium erbjuds från och med läsåret 2022/2023 även ett förstärkt 
individuellt alternativ, IMAD (albagruppen). Denna grupp är till för de elever som av 
olika anledningar inte klarar vanliga IMA på grund av motivationsproblematik eller 
extra stort behov av särskilt stöd. IMAD erbjuder lärande för elever med stora behov 
av olika slag och samverkan med elevhälsan och andra samhälleliga instanser i Alvesta 
kommun så som Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och Stöd och 
behandlingsenheten.  

Även andra elever som endast saknar enstaka betyg men som enligt skollagen ska 
sysselsättas minst 23 timmar i veckan kan ingå i denna grupp. Inom ramen för 
gruppens verksamhet kan dessa elever erbjudas exempelvis gymnasiekurser, praktik, 
friskvård, körkortsteori, arbetslivskunskap och olika studiebesök. 
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§ 71 Dnr 2022-00177 615 

 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
Vuxna  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
fastställa utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna.   

Sammanfattning 

Från och med 1 augusti 2022 ska alla kommuner enligt Skollagen 20 kap 3a §, 4a §, 
33a-b §§ tillhandahålla en sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av 
insatser inom etableringsprogrammet. Utbildningen riktar sig till vuxna elever, 
folkbokförda i kommunen, som saknar grundläggande kunskaper i svenska, har 
mycket kort eller ingen studiebakgrund och som inte bedöms kunna matchas mot 
arbete under tiden i etableringsprogrammet. 

Utbildningen ska ges i strukturerad from och ge deltagarna sådana kunskaper som 
de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. 
Utbildningen ska omfatta en minsta garanterad undervisningstid om 23 timmar i 
veckan och följa en plan som beslutas av hemkommunen. Utbildningsplanen ska 
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

En ekonomisk konsekvensanalys har genomförts.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vuxna, daterad den 26 oktober 
2022. 
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Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för 
nyanlända vuxna  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att fastställa Utbildningsplan för 
sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna.   

Sammanfattning 

Från och med 1 augusti 2022 ska alla kommuner enligt Skollagen 20 kap 3a §, 4a §, 
33a-b §§ tillhandahålla en sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av 
insatser inom etableringsprogrammet. Utbildningen riktar sig till vuxna elever, 
folkbokförda i kommunen, som saknar grundläggande kunskaper i svenska, har 
mycket kort eller ingen studiebakgrund och som inte bedöms kunna matchas mot 
arbete under tiden i etableringsprogrammet. 

Utbildningen ska ges i strukturerad from och ge deltagarna sådana kunskaper som 
de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. 
Utbildningen ska omfatta en minsta garanterad undervisningstid om 23 timmar i 
veckan och följa en plan som beslutas av hemkommunen. Utbildningsplanen ska 
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.   

Konsekvensanalys 

Utbildningsplan för nyanlända vuxna innebär en utökning i tid för elever som har 
utbildningsplikt och studerar SFI. 

Utökningen i tid ska minst vara åtta timmars undervisning i veckan i snitt under en 
fyra-veckorsperiod. En heltidslärare på SFI har idag 20 timmar undervisningstid i 
veckan. Åtta undervisningstimmar motsvarar en lärartjänst på 40 procent. Detta är 
med utgångsläge att verksamheten har en grupp med upp till 15-18 elever. 
Elevgruppen kan inte vara för stor då det är en målgrupp som behöver mycket 
lärarnära stöd. Får verksamheten större elevvolymer som tillhör målgruppen 
behöver en utökning av lärartjänst beaktas.  

Verksamheten förväntas under 2022-2023 ha en grupp igång som kompletterar SFI 
med andra utbildningsinsatser. Bedömningen är att utbildningsinsatserna 
genomförs inom befintlig ram med befintliga personalresurser och lokaler.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vuxna, daterad den 26 oktober 
2022.  
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef 

Kristina Davidsson 
Avdelningschef 
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Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna 

Inledning  

Enligt 20 kap. 3a§, 4a§, 33a§ och 33b§ i skollagen ska kommunerna tillhandahålla en 
sammanhållen utbildning till nyanlända som tar del av etableringsinsatser och som på grund 
av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i 
etableringsprogrammet.  

Målsättning och syfte 

Den sammanhållna utbildningen ska ges i strukturerad form och ge deltagarna sådana 
kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Varje kommun ska göra en utbildningsplan som ska innehålla 
information om utbildningens syfte, organisation och huvudsakligt innehåll. Den ska 
innehålla kurser som motsvarar det utbildningsbehov eleverna har. 

Utbildningen ska utformas utifrån elevernas utbildningsbehov och hållas samman för att ge 
dem ett meningsfullt innehåll och för att underlätta logistiken när de ska genomföra 
utbildningen. 

Den sammanhållna utbildningen ska 

 omfatta minst 15 timmar undervisning i svenska för invandrare (sfi)  

 omfatta minst 8 timmar orienteringskurser, kurser på grundläggande nivå eller 
kurser på gymnasial nivå 

 följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter om 
utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

Den sammanhållna utbildningen kan även omfatta andra insatser som är gynnsamma för 
elevernas kunskapsutveckling. 

Målgruppen 

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna matchas mot ett arbete 
under tiden i etableringsprogrammet. Målgruppen kan innefatta alltifrån nyanlända som 
saknar tidigare skolgång helt till de som har en skolbakgrund men inte slutfört en 
gymnasieutbildning. Utbildningen kan erbjudas andra individer med motsvarande behov om 
hemkommunen så bedömer. 

Omfattning  

Den sammanhållna utbildningen är utlagd över hela tiden som personen är inskriven i 
etableringsprogrammet, dvs upp till 24 månader, och har ett språk- och 
kunskapsutvecklande innehåll som är relevant för såväl arbetsliv som fortsatta studier och 
bidrar till en god etablering i det svenska samhället. 
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Utbildningens innehåll  

Den sammanhållna utbildningen ska vara arbetslivsrelevant och ta tillvara elevernas tidigare 
erfarenheter av skolgång, arbets- och vardagsliv samt genomsyras av ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 
Inom den sammanhållna utbildningen kombineras kurser och främjande insatser med 
utgångspunkt i elevens behov och mål: 

 svenska för invandrare 

 orienteringskurser på grundläggande nivå:  
- Arbetslivskunskap,  
- Digital kompetens 
- Fördjupande kartläggning 
- Yrkessvenska 

 regelbunden studie- och yrkesvägledning 

 engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen och svenska på grundläggande 
nivå 

 studiehandledning på modersmål eller annat starkt språk 

 studiebesök inom olika branscher och utbildningar såsom exempelvis service, 
restaurang, trädgård, vård och omsorg och industri. 

 Enstaka yrkeskurser eller hela yrkesutbildningar inom restaurang, bygg, industri, 
lager/terminal, besöksnäring med mera 

Studie- och yrkesvägledning är en mycket viktig funktion i den sammanhållna utbildningen 
och erbjuds därför som en återkommande insats under hela utbildningstiden. Studie- och 
yrkesvägledningen ges såväl individuellt som i grupp.  

Organisation 

Den sammanhållna utbildningen omfattar i genomsnitt 23 timmar undervisning per vecka. 
Grundläggande läs- och skrivundervisning och den förordningsstyrda samhällsorienteringen 
för nyanlända ingår inte i de 23 timmarna. 

 

Eleven kan läsa den sammanhållna utbildningen i en särskild grupp eller samläsa sina kurser 
med elever som inte går den sammanhållna utbildningen. 

Genomförande 

Utbildningen genomförs i egen regi eller i samverkan med andra kommuner inom 
närområdet. Kurser eller delar av kurser kan genomföras som fjärrundervisning i skolans 
lokaler med tillsyn av språkstödjare.  

 

Mottagande och kartläggning 

När Arbetsförmedlingen anvisar elever med utbildningsplikt till en sammanhållen utbildning 
kontaktar Arbetsförmedlingen Allbo lärcenter för informationsöverlämning.  
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Allbo lärcenter träffar eleven och genomför kartläggning, som kompletteras av den som 
eleven gjort på Arbetsförmedlingen, och bedömer om eleven har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen och i vilken omfattning.  

Om eleven har förutsättningar görs en individuell studieplan (ISP) och antagning görs till 
aktuella kurser. I ISP framgår vilka kurser eleven ska läsa. Eleven kan dela sin ISP med 
Arbetsförmedlingen.  

 

Samverkan 

Den sammanhållna utbildningen utgör en helhet för eleverna vilket kräver samverkan 
mellan olika aktörer: 

 Arbetsförmedlingen – bidrar med information om aktuell målgrupp och lokala 
kompetensbehov. 

 Arbetsmarknadsenheten – arbetsmarknadskoordinator deltar i planeringen och 
genomförandet av studiebesök och praktik. 

 Allbo lärcenter, vuxenutbildning – studie- och yrkesvägledare vägleder i grupp och 
enskilt, följer upp den individuella studieplanen och samarbetar med undervisande 
lärare och arbetsmarknadsenheten gällande till exempel studiebesök.  

 Allbo lärcenter, vuxenutbildning – lärare följer upp elevens progression och bedömer 
behov av stöd och extra anpassningar. Samarbetar kring undervisningens språkliga 
och kunskapsmässiga innehåll samt är delaktiga i planering och uppföljning av 
studiebesök och eventuell praktik.  

 Samverkanskommunerna – studie- och yrkesvägledare från Allbo lärcenter stämmer 
kontinuerligt av progression, närvaro med mera med lärarna och eventuell annan 
personal i samverkanskommunerna.   

 Studie- och yrkesvägledare, biträdande rektor, arbetsmarknadskoordinator och 
arbetsförmedlingen träffas regelbundet för uppföljning och utvärdering av 
utbildningsutbudet och elevprogression.  

Uppföljning av elevens utbildning 

Elevens individuella studieplan följs upp kontinuerligt under utbildningen både vad gäller 
progression och studiemål tillsammans med eleven. Revidering av den individuella 
studieplanen görs vid behov enligt elevens önskemål och i relation till elevens 
etableringsplan. Det kan till exempel handla om ändrad studieinriktning eller studietakt. 
Elevens resultat vid genomförd utbildning eller avbrott dokumenteras i betyg, intyg och 
skriftligt omdöme. 

 

Uppföljning av utbildningen sker även regelbundet med andra aktörer (se punkt 6 i 
Samverkan).  
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Uppföljning av utbildningsplanen  

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet 
utifrån aktuella målgruppers behov vad gäller relevant ämnesinnehåll, 
andraspråksutveckling, stödbehov och främjande aktiviteter. 
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Kurser upp till och med grundläggande nivå inom Utbildningsplan 

 

Kurs Namn Innehåll 

SFI Kurs A-D Enligt kursplan 

Orienteringskurser   

GRNORI21A Väl underbyggda 
beslut om studie- 
och yrkesval 

Orienteringskursen ger stöd 
inför elevens studie och 
yrkesval. Kursen ger eleven 
verktyg i att samla, 
analysera och sätta samman 
information om utbildning 
och arbetsliv och sig själv 
samt färdigheter i att kunna 
fatta och genomföra beslut 
för att hantera övergångar 
och växlingar i livet. Kursen 
ska ske i samarbete med 
studie- och yrkesvägledare 
på skolan. 

GRNORI21B Ge ökade 
studietekniska 
färdigheter 

Orienteringskursen kan 
hjälpa eleven att förbättra 
sina studietekniska 
färdigheter. Det handlar 
bland annat om hur eleven 
använder läsande och 
skrivande på ett effektivt 
sätt. Eleven kan få tillfälle 
att förbättra sin 
anteckningsteknik och 
utveckla olika 
minnestekniker. Det kan 
också handla om att arbeta 
med tankekartor, 
snabbläsning, effektiv 
läsning och en god 
studieorganisation. Med 
hjälp av digitala verktyg och 
medier ökar elevens 
möjligheter att hitta sitt 
eget sätt att studera 
effektivt. 

GRNORI21C Introduktion till 
kurser inom olika 
kunskapsområden 

Orienteringskursen kan ge 
en introduktion till kurser 
inom olika områden och 
underlätta planeringen av 
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studierna. Eleven får en 
ökad inblick i kursens 
innehåll och vilka mål som 
kan uppnås efter genomförd 
utbildning. Det kan få till 
följd att eleven vill revidera 
den individuella 
studieplanen, göra 
ändringar i tidigare 
planering av kurser eller 
utnyttja möjligheten att dela 
upp en nationell kurs i 
delkurser. 

GRNORI21D Kartläggning och 
validering 

Orienteringskursen ger 
tillfälle till att kartlägga, 
bedöma, värdera och 
dokumentera de 
erfarenheter, kunskaper och 
kompetenser eleven bär 
med sig genom kartläggning 
som dokumenteras i den 
individuella studieplanen 
som en grund för en 
eventuell validering av 
kurser inför framtida 
studier. 

GRNORI21E Modersmålsstöd 
eller 
Studiehandledning 
på modersmål 

Fungerar som en brygga 
mellan yrkesämnen och 
teoretiska ämnen parallellt 
med studier i sfi eller 
svenska som andraspråk.  

GRNORI21F Yrkessvenska Ge eleven möjligheter att 
träna på den 
kommunikation som kan ske 
på en arbetsplats och i 
yrket/branschen. Förbereda 
eleven i yrkesspråket inför 
en kommande 
yrkesutbildning.  

GRONORI21G Praktisk digital 
kompetens 

Att med hjälp av digitala 
verktyg och medier kunna 
hantera några enkla 
situationer i vardagen och 
studierna, till exempel 
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ordbehandling, e-post och 
skolans lärportaler. 

GRNORI21H Grundläggande 
kunskaper om 
arbetsliv och 
arbetsmarknad i 
Sverige 

Erbjuda en inblick i olika 
branscher och yrken samt 
vanligt förekommande 
arbetsuppgifter inom dessa 
genom att bland annat titta 
på filmer och genomföra 
studiebesök och 
diskussioner.  

 

Gå igenom olika former av 
sysselsättning och 
anställningar och vilka 
villkor som gäller för dem. 
Gå igenom vad eget 
företagande innebär.  

 

Hur fungerar den svenska 
arbetsmarknaden på ett 
övergripande plan och hur 
arbetsmarknaden utvecklas.  

 

Vilka lagar styr det svenska 
arbetslivet, till exempel 
arbetsmiljölagen, 
arbetstidslagen och 
diskrimineringslagen. Vilka 
normer och regler finns det 
på arbetsplatser?  

 

Ger eleven möjlighet att 
träna på att läsa 
jobbannonser och formulera 
CV och personligt brev 
kopplat till annonsen. 
Kursen kan också ge 
träningstillfällen i 
förberedelse inför och 
genomförandet av en 
arbetsintervju.  

 



Förvaltningen för arbete och lärande  

 Öppen 

Kursen genomförs i 
samarbete med studie- och 
yrkesvägledare och 
arbetsmarknadskoordinator.  

Grundläggande kurser   

GRNSVA2 Grundläggande 
svenska som 
andraspråk, 
delkurs 1-4 

Se kursplan 

GRNMAT Grundläggande 
matematik, delkurs 
1-4 

Se kursplan 

GRNENG Grundläggande 
engelska, delkurs 
1-4 

Se kursplan 
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Information och statistik till nämnden för arbete och 
lärande från avdelning Ekonomiskt bistånd och Allbo 
Lärcenter 2022 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

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

Information och statistik från avdelning Ekonomiskt bistånd och avdelning Allbo 
Lärcenter lämnas under sammanträdet.  

 
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef  

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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§ 73 Dnr 2019-00174 000 

 

Förslag om förlängning av rekommendation till kommunernas 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 
2024 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå at nämnden för arbete och lärande beslutar att 
förlänga finansieringen av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter under 2024, vilket innebär en kostnad om cirka 1,95 
kronor per invånare som delas lika mellan nämnden för arbete och lärande och 
omsorgsnämnden.  

Beslutet gäller under förutsättning att omsorgsnämnden fattar motsvarande beslut.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade den 1 oktober 2019 (NAL § 77/2019) att 
anta Sveriges kommuner och landstings rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter, vilket innebar en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare årligen 
under perioden 2020-2023 som delats lika mellan nämnden för arbete och lärande 
och omsorgsnämnden. 

Finansieringen ger viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
områdena uppföljning och nationell samordning. Kommunernas finansiering 
omfattar: 

 Fem kvalitetsregister som kommunerna använder 

 Stöd till nationella brukarundersökningar och systematisk uppföljning 

 Nationell samordning inklusive finansiering av förstudier inom Yrkesresan. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förlängt rekommendationen om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen ser behov av att vara med i denna 
finansiering även under 2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Information från Sveriges Kommuner och Regioner om ställningstagande i samband 
med förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, daterad den 25 oktober 
2022. 

Nämnden för arbete och lärandes beslut NAL § 77/2019, daterad den 1 oktober 
2022    
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Förslag om förlängning av rekommendation om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och 
med  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att förlänga finansieringen av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter under 2024, 
vilket innebär en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare som delas lika mellan 
nämnden för arbete och lärande och omsorgsnämnden.  

Beslutet gäller under förutsättning att omsorgsnämnden fattar motsvarande beslut.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade den 1 oktober 2019 (NAL § 77/2019) att 
anta Sveriges kommuner och landstings rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter, vilket innebar en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare årligen 
under perioden 2020-2023 som delats lika mellan nämnden för arbete och lärande 
och omsorgsnämnden. 

Finansieringen ger viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
områdena uppföljning och nationell samordning. Kommunernas finansiering 
omfattar: 

 Fem kvalitetsregister som kommunerna använder 

 Stöd till nationella brukarundersökningar och systematisk uppföljning 

 Nationell samordning inklusive finansiering av förstudier inom Yrkesresan. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förlängt rekommendationen om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen ser behov av att vara med i denna 
finansiering även under 2024.  

Beslutsunderlag 

Information från Sveriges Kommuner och Regioner om ställningstagande i samband 
med förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, daterad den 25 oktober 
2022. 

Nämnden för arbete och lärandes beslut NAL § 77/2019, daterad den 1 oktober 
2022    
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22/00731

Information om ställningstagande 

Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av 

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter  

SKL:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att 

gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett 

mer samlat system för kunskapsstyrning (18/00295). Enligt beslutet gäller 

finansieringen för fyra år (2020-2023). 288 av 290 kommuner medverkar i 

arbetet utifrån rekommendationen.  

SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga 

rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 

fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att 

konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 

detta.  

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 

2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga 

rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i kommunen, per år. 

Kostnaden för respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande 

kommuner. 

 

För att minska den administrativa bördan för respektive kommun kommer 

SKR inte att begära in beslut om medverkan under 2024 från alla 

medverkande kommuner. Om er kommun inte vill medverka i det 

gemensamma arbetet under 2024 så behöver ni meddela detta till SKR 

(anna.nielsen@skr.se) senast den 1 december 2022.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Vård och omsorg 

Fredrik Lennartsson    

Avdelningschef  

mailto:anna.nielsen@skr.se
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Sammanträdesdatum

2019-10-01

Nämnden  för  arbete  och  lärande

NAL  g 77 Dnr  201  9/1 74.000

Gemensam  finansiering  -  Region  Kronoberg

Underlag

l.  Tjänsteskrivelse,  29 augusti  2019

2. Följebrev,  6 mars  2019

Redogörelse

Sida

8(16)

Sveriges  Kornrnuner  och  Landstings  (SKL)  styrelse  rekomrnenderar  alla

kornmuner  att gemensamt  finansiera  viktiga  förutsättningar  för  att

säkerställa  att  socialtjänstens  verksamheter  ska kunna  följa  upp  och

utveckla  sina  verksarnheter  och  tydligare  kunna  prioritera  resurser  och

insatser  som  gör  skillnad  för  brukarna.

Rekommendationen  innebär  att kornmunerna  bidrar  till  den gemensamma

finansieringen  av kvalitetsregister  som  komrnunerna  använder,  ett urval

av brukarundersökningar  och  utveckling  av systematisk  uppföljning  samt

nationell  samordning.

Den  totala  kostnaden  för  rekornmendationen  uppgår  till  högst  19,5

miljoner  kronor  årligen,  vilket  innebär  1,95  kronor  per  invånare  i

kommunen  årligen.  Arbetet  kotnrner  att  pågå  under  åren  2020-2023.

För  Alvesta  handlar  det  om 1,95  gånger  20000=  39000  kronor,  som  vi

kan  dela  på omsorgsnämnden  och  nämnden  för  arbete  och  lärande

Arbetsutskottet  har  den  5 september  NAL  AU  Fg 51 beslutat

medfinansiering  enligt  Sveriges  kommuner  och  landstings  förslag  och  att

kostnaden  beräknas  per  antal  komtnun  invånare  per  sista  december  2019.

Beredning

NALAU551

Beslut

Nämnden  för  arbete  och  lärande  beslutar  att  notera  informationen  till

protokollet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Öppen 

§ 74 Dnr 2019-00213 748 

 

Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Alvesta kommun och 
Brottsofferjouren  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
Brottsofferjouren Växjö under perioden 2023-01-01 till och med 2025-12-31 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämndens uppgift att verka för att 
den som utsatts för brott och att dennes närstående får stöd. Av nämnden för 
arbete och lärandes reglemente framgår att nämnden för arbete och lärande 
ansvarar för uppgiften.  

En första överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap ingicks mellan 
Alvesta kommun och Brottsofferjouren Växjö ingicks år 2017, vilken sedan 
förnyades från och med år 2020 till och med år 2022 (NAL § 98/2019). Det är nu 
återigen dags att förnya överenskommelsen för perioden 2023-01-01 till och med 
2025-12-31 med möjlighet till förlängning. Syftet med överenskommelsen om 
partnerskapet är att tillförsäkra kommunens brottsutsatta invånare ett långsiktigt 
stöd från Brottsofferjouren.  

I överenskommelsen föreslås att kommunen utbetalar 2,67 kronor per invånare till 
Brottsofferjouren Växjö för 2023. För de båda följande åren räknas beloppet upp 
med fem procent, vilket för 2024 innebär 2,8 kronor per invånare och för 2025 2,94 
kronor per invånare.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Alvesta kommun och 
Brottsofferjouren Växjö, daterad den 25 oktober 2022. 
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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
mellan Alvesta kommun och Brottsofferjouren under 
perioden 2023-01-01 till och med 2025-12-31  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna överenskommelse om 
idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren Växjö under perioden 2023-
01-01 till och med 2025-12-31  

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämndens uppgift att verka för att 
den som utsatts för brott och att dennes närstående får stöd. Av nämnden för 
arbete och lärandes reglemente framgår att nämnden för arbete och lärande 
ansvarar för uppgiften.  

En första överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap ingicks mellan 
Alvesta kommun och Brottsofferjouren Växjö ingicks år 2017, vilken sedan 
förnyades från och med år 2020 till och med år 2022 (NAL § 98/2019). Det är nu 
återigen dags att förnya överenskommelsen för perioden 2023-01-01 till och med 
2025-12-31 med möjlighet till förlängning. Syftet med överenskommelsen om 
partnerskapet är att tillförsäkra kommunens brottsutsatta invånare ett långsiktigt 
stöd från Brottsofferjouren.  

I överenskommelsen föreslås att kommunen utbetalar 2,67 kronor per invånare till 
Brottsofferjouren Växjö för 2023. För de båda följande åren räknas beloppet upp 
med fem procent, vilket för 2024 innebär 2,8 kronor per invånare och för 2025 2,94 
kronor per invånare.       

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Alvesta kommun och 
Brottsofferjouren Växjö, daterad den 25 oktober 2022.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef  

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



                                                     

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

mellan Alvesta kommun och Brottsofferjouren Växjö 

 

 

Parter 

Alvesta kommun 

Centralplan 

342 30 Alvesta 

Org.nr: 212000-0639 

 

Brottsofferjouren Växjö 

Bäckgatan 14 D 

352 31 Växjö 

Org.nr: 829502-0815 

 

1.  Målgrupp 

Brottsutsatta kommuninvånare i xxx kommun samt till tingsrätten inkallade vittnen 

och anhöriga. 

 

2.  Överenskommelsens syfte 

Brottsofferjouren Växjö som startade 1991 har sedan många år fått bidrag från 

Alvesta kommun. En treårig överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap,  

s k IOP mellan Alvesta kommun och Brottsofferjouren Växjö ingicks år 2017, vilken nu 

är dags att förnya. Syftet med den treåriga överenskommelsen och partnerskapet är 

att tillförsäkra kommunens brottsutsatta invånare ett långsiktigt stöd från 

Brottsofferjouren och för jouren att få sin verksamhet och ekonomi tryggad för 

längre tid.  

 

3. Överenskommelsens giltighet 

2023-01-01 t o m 2025-12-31 med möjlighet till förlängning. 

 

4. Avtalsparter 

 Alvesta kommun, org.nr 212000-0639 

 Brottsofferjouren Växjö, Bäckgatan 14 D, 352 31 Växjö, org.nr 829502-0815 



                                                     
 

 

5. Ekonomiska villkor  

Brottsofferjouren Växjö finansieras av de fem ingående kommunerna (Växjö, Alvesta, 

Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo), Region Kronoberg, Brottsoffermyndigheten, 

sponsorer, medlemsavgifter, kollekt och gåvor. 

 

Genom denna överenskommelse om IOP-partnerskap tillförsäkras Brottsofferjouren 

ekonomiskt bidrag från Alvesta kommun baserat på kommunens invånarantal i 

september året innan respektive avtalsår. 

 

För 2022 betalade kommunen 2,55 kr/invånare, vilket vi tacksamt noterat. I 

föreslagna förslag till överenskommelse är beloppet för 2023 2,67 kr (samma belopp 

som de övriga kommunerna). För de båda följande åren räknas beloppet upp med 5 

procent, vilket för 2024 innebär 2,8 kr/invånare och för 2025 2,94 kr/invånare. 

Beloppet betalas ut under första kvartalet respektive år. 

 

6. Verksamhetsinnehåll 

Enligt socialtjänstlagen (5 kap 11 §) ska socialnämnden (el motsv) i varje kommun   

”verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående för stöd och hjälp”. 

Sedan 16 november 2016 gäller också EU´s brottsofferdirektiv med minimiregler 

kring stödet för brottsutsatta. Genom detta samverkansavtal åtar sig Brottsoffer-

jouren Växjö att svara för detta stöd gentemot kommuninvånarna, ett stöd om 

kommunen eljest hade fått tillhandahålla och finansiera på egen hand. 

 

6.1 Invånarna i Alvesta kommun ska genom Brottsofferjouren Växjö erbjudas 

samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Brottsutsatta, anhöriga och inkallade 

vittnen ska få stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och 

försäkrings- och ersättningsfrågor samt i kontakter med vård, myndigheter och 

hjälporganisationer enligt intentionerna i 5 kap 11 § socialtjänstlagen 2001:453 

samt EU-direktivet ”Brottsoffren i centrum”. Stödsökande ska även erbjudas stöd 

inför, under och efter rättegång. 

 

6.2 Brottsofferjourens värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna med  

ledorden ”empati, engagemang, trovärdighet och ansvarskännande”. 

Värdegrunden anger det förhållningssätt som gäller gentemot såväl brotts-  

 



                                                     
 

utsatta, anhöriga och vittnen som externa samarbetspartner, allmänhet och 

internt i organisationen. 

 

7. Brottsofferjourens resurser 

Grunden för Brottsofferjouren Växjö är ideellt arbetande stödpersoner och 

vittnesstöd. För närvarande (augusti 2019) disponerar jouren 11 vittnesstöd (för 

information, vägledning och stöd för vittnen som inkallas till Växjö Tingsrätt), 4 

stödpersoner (som kontaktar och erbjuder samtalsstöd till brottsutsatta personer 

och dess anhöriga) samt 4 språkvolontärer som tillsammans behärskar 9 olika språk 

(förutom svenska och engelska). Brottsofferjourens arbete leds av en ideellt 

arbetande styrelse på sju personer samt en heltidsanställd verksamhetsledare. 

Under icke-kontorstid får brottsutsatta stöd från Riksförbundets telefoncentral. 

 

8. Samarbete och nätverk 

Brottsofferjouren har ett etablerat samarbete med Kvinnojouren Blenda, Familjefrid 

Kronoberg, Länsstyrelsens nätverk gällande våld i nära relationer, Polismyndigheten 

samt Tingsrätten.  

Brottsofferjouren deltar därutöver i de för verksamheten aktuella nätverk och 

föreläser för universitet, föreningar och andra aktörer.  

Jouren ställer också upp vid alla de utbildningstillfällen för anställda eller 

förtroendevalda inom Alvesta kommun som kommunen önskar. 

 

 Alvesta kommun informerar via sin hemsida om Brottsofferjourens 

verksamhet och möjligheten till stöd till brottsdrabbade, anhöriga och 

vittnen. 

 Alvesta kommun informerar om Brottsofferjouren internt i sina förvaltningar. 

 

9. Uppföljning och utvärdering 

En kontaktperson från vardera organisation utses. Kontaktpersonerna följer upp 

arbetet och medverkar till kunskapsöverföring mellan parterna. Kontaktpersonerna 

ska också arbeta för en ökad kännedom om verksamheten hos invånarna i Alvesta 

kommun. 

 

Brottsofferjouren informerar kommunen (berörd politisk nämnd) genom årlig 

verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse (efter årsmöte i mars)  

 



                                                     
 

samt genom årlig verksamhetsplan. Därutöver informerar jouren den politiska 

nämnden när så begärs från kommunen. 

 

Kontaktpersonerna ansvarar för att följa upp och arbeta för utveckling av 

verksamheten samt att återkoppla till respektive nämnd och styrelse. 

 

10. Tystnadslöfte 

Brottsofferjouren ansvarar för att informera sin personal och sina volontärer om 

tystnadslöfte. 

 

11. Omförhandling 

Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar om 

villkoren i denna överenskommelse om IOP-partnerskap. 

Om någon av parterna vill säga upp överenskommelsen så gäller en uppsägningstid 

om 9 månader. 

Diskussioner om ett nytt treårsavtal, fr o m 2025, tas upp mellan parterna under 

2023. 

 

12. Utväxling av kontrakt 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna tagit 

var sitt. 

 

Ort 

2022- 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Underskrift Alvesta kommuns företrädare 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö 

2022- 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Underskrift Brottsofferjourens företrädare 

 

Marie-Louise Gustavsson 

Ordförande 

Brottsofferjouren Växjö 
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Öppen 

§ 75 Dnr 2022-00065 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2022 

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 20 april 2022 till och med nämndens sammanträde den 28 
september 2022. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per oktober 2022, daterad den 24 
oktober 2022.   
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2022-10-25 
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NAL 2022-00065 000  

 

 

 

 
  

Uppföljning av verkställighet av nämndens beslut per 
oktober 2022 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 20 april 2022 till och med nämndens sammanträde den 28 
september 2022. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där 
förvaltningen fått uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per oktober 2022, daterad den 24 
oktober 2022.   

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

 



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

Skrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-24 
Referens 

NAL 2022-00065 000 

 

 
 

 

Organisationsnr 
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342 80 Alvesta 

Telefon 
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Öppen 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

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

 

 

Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Förslag om ny organisation 
för fältverksamheten i 
Alvesta kommun 

2020-09-21 
NAL § 71 

NAL 2020-
161:001 

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

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

Gällande avtal med Kultur och fritidsförvaltningen för 
samverkan inom fältverksamheten omfattas det av 
Barnens Bästa Gäller i Alvesta! och bedöms därför som 
uppfyllt. 

Verksamheten kommer att utvärderas under slutat av 
2021 inför att beslut ska fattas.  

2022-10-25: Beslut om ramöverföring har ännu inte 
fattats.   

Handlingsplan ”Barnen Bästa 
Gäller!” 

2020-11-11 
NAL § 91 

NAL 2020-
190:701 

Förvaltningen får i uppdrag  att två gånger per 
år, i april och december, återrapportera till 
nämnden för arbete och lärande om de 

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

Ärendet återrapporteringen har återrapporterats vid 

mailto:Linnea.gillen@alvesta.se
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Öppen 

Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

pågående insatserna och åtgärderna som finns 
specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet varit.   

 

två tillfällen under 2022.Ärendet har planerats in i 
nämnden för arbete och lärandes ärendeplanering 
under 2022 

Ska även följas upp under 2023 vilket planeras in i 
nämnden för arbete och lärandes ärendeplanering.  

Uppdragen I 
handlingsplanen för våld i 
nära relationen  

2021-06-17 
NAL § 46 

NAL 2021-00096 
791 

Se handlingsplan för våld i nära relationer Arbete pågår med att implementera handlingsplanen i 
kommunens verksamhet.  

Uppföljning kommer att redovisas nämnden under juni 
2022. 

Samverkan kring 
yrkesutbildning 

2022-04-20 
NAL § 27 

NAL 2022-14 600 Uppföljning kring hur Alvesta kommun 
samverkar med Växjö kommun kring 
vuxenutbildning  

Nämnden får information i samband med ärendet 
”Information och statistik från avdelning Allbo 
Lärcenter och avdelning ekonomiskt bistånd” 

 

De särskilda uppdrag som nämnden för arbete och lärande beslutar om i samband med verksamhetsplan med internbudget och direktiv för ekonomisk 
planering och uppföljning tas inte med i denna uppföljning eftersom de följs upp inom ramen för den ekonomiska uppföljningen. 
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Öppen 

§ 76 Dnr 2022-00179 006 

 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och 
dess utskott 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta förslag på sammanträdesplan för nämnden och dess utskott för år 2023. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10 § 3:e stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente, ska 
nämnden senast under novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande 
års ordinarie sammanträden.  

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) har i samråd med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på sammanträdestider för nämndens första två sammanträden och 
individutskottets första sammanträde år 2023. Förslaget tar hänsyn till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan samt 
ekonomistödsavdelningens övergripande tidplan för planering och uppföljning 
2023.   

Nämnden för arbete och lärande kommer att fatta beslut om fullständig 
sammanträdesplan för 2023 vid första sammanträdet med nämnden under 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2022. 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott 2023, 
daterad den 25 oktober 2022. 
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Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande 
och dess utskott 2023 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 
nämnden och dess utskott för år 2023.  

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 10 § 3:e stycket nämnden för arbete och lärandes reglemente, ska 
nämnden senast under novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande 
års ordinarie sammanträden.  

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) har i samråd med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på sammanträdestider för nämndens första två sammanträden och 
individutskottets första sammanträde år 2023. Förslaget tar hänsyn till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan samt 
ekonomistödsavdelningens övergripande tidplan för planering och uppföljning 
2023.   

Nämnden för arbete och lärande kommer att fatta beslut om fullständig 
sammanträdesplan för 2023 vid första sammanträdet med nämnden under 2023.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott 2023, 
daterad den 25 oktober 2022.  

 
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Öppen 

Anmälan av 
ärenden/inlämnande 
av handlingar kl 12:00 

Ordförandeberedning 
kl 10:00-12:00 
 (om inget annat anges) 

Utskick AU AU kl. 13:00 
 (om inget annat 
anges) 

Utskick NAL NAL kl. 13:15  
(om inget annat 
anges) 

Kommunfullmäktige 
(ärendestop)  

- 4 januari  -  - 11 januari 18 januari (ons) 28 mars (24 januari) 

13 januari 23 januari 30 januari 6 februari (mån)  13 februari 20 februari (mån) 18 april (28 februari) 
 

     Utbildningsdag 
Introduktion  
7 februari (heldag) 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Viktiga datum under 2023 (Preliminära datum från ekonomikontoret, kan eventuellt komma att ändras): 
21 februari, nämndens årsrapport ska vara behandlad av nämnden (direktjustera) 
31 mars, Inriktnings- och utvecklingsmål ska vara behandlade av minst AU 
26 september, Nämndens delårsrapport ska vara behandlad av minst AU 
30 november, VP med budget 2024 
31 december, återrapportering av nämndens interna kontroll, nämndernas direktiv för ekonomisk rapportering, attestförteckning. 
 
Ekonomisk månadsrapportering ska genomföras minst per mars, april och oktober.  
 

Inlämnande av 
handlingar  

Utskick IU IU kl. 13:00 
(om inget annat anges) 

18 januari 23 januari 30 januari (mån) K1 



 

 

 

 

2 (2) 

  

 

 

 

 

 

 

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

  

 

Öppen 
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Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 77 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, beslut i mål nr, 3777-22, daterad den 19 oktober 2022. 

Kammarrätten i Jönköping, protokoll i mål nr, 3057-22, daterad den 14 oktober 
2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3777-22, daterad den 19 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3590-22, daterad den 10 oktober 2022.  

Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr, 3234-22, daterad den 10 oktober 2022.  

Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr, 2291-22, daterad den 14 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 2586-22, daterad den 6 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 2585-22, daterad den 5 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 3025-22, daterad den 5 oktober 2022.  

Inspektionen för vård och omsorg, protokoll från tillsyn vid stödboendet i Alvesta 
kommun, daterad den 1 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 1406-22, daterad den 26 september 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom  i mål nr, 2128-22, daterad den 13 september 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2022. 
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Meddelanden   

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3777-22, daterad den 19 oktober 2022. 

Kammarrätten i Jönköping, protokoll i mål nr, 3057-22, daterad den 14 oktober 
2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3777-22, daterad den 19 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 3590-22, daterad den 10 oktober 2022.  

Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr, 3234-22, daterad den 10 oktober 2022.  

Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr, 2291-22, daterad den 14 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 2586-22, daterad den 6 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr, 2585-22, daterad den 5 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 3025-22, daterad den 5 oktober 2022.  

Inspektionen för vård och omsorg, protokoll från tillsyn vid stödboendet i Alvesta 
kommun, daterad den 1 oktober 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr, 1406-22, daterad den 26 september 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, dom  i mål nr, 2128-22, daterad den 13 september 2022.   

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 78 Dnr 2022-00017 020 

 

Information om arbetsmiljön  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Eftersom god arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och lärande är av stor vikt, 
rapporteras information om arbetsmiljön vid förvaltningen som en stående punkt 
på dagordningen. Nämnden får information om sjukfrånvarostatistik, tillbud och 
olyckor.  

Sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 28 september 2022 har 
elva tillbud och en skada registrerats.  

Förvaltningen arbetar med att sammanställa långsiktig planering för utbildningar 
inom säkerhetsområdet, exempelvis HLR-utbildning, larmutbildning, brandövning 
med mera.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2022. 

Sjukstatistik per augusti 2022, daterad den 5 oktober 2022. 
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Information om arbetsmiljön vid förvaltningen för 
arbete och lärande 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Eftersom god arbetsmiljö vid förvaltningen för arbete och lärande är av stor vikt, 
rapporteras information om arbetsmiljön vid förvaltningen som en stående punkt 
på dagordningen. Nämnden får information om sjukfrånvarostatistik, tillbud och 
olyckor.  

Sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 28 september 2022 har 
elva tillbud och en skada registrerats.  

Förvaltningen arbetar med att sammanställa långsiktig planering för utbildningar 
inom säkerhetsområdet, exempelvis HLR-utbildning, larmutbildning, brandövning 
med mera.    

Beslutsunderlag 

Sjukstatistik per augusti 2022, daterad den 5 oktober 2022.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 10.05 9.67 9.38 9.59 10.35 11.15 11.19 11.31 11.33 11.57 11.82 11.83

A. Kommun 22.16 22.13 22.07 22.38 23.5 24.42 24.51 24.53 24.6 24.45 24.64 24.68
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 0.69 0.75 0.79 0.84 1.46 1.38 1.13 0.93 1.15 0.91 0.84 0.84

A. Kommun 1.9 1.97 2.17 2.3 3.24 2.58 2.05 1.97 2.02 1.5 1.36 1.52
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 2.95 2.92 2.81 2.9 3.18 3.45 3.47 3.5 3.55 3.62 3.62 3.7

A. kommun 6.58 6.58 6.57 6.7 7.09 7.37 7.4 7.35 7.36 7.32 7.38 7.43
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 2.71 3.02 2.97 3.43 5.79 5.88 4.42 3.33 4.37 2.83 1.81 2.88

A. Kommun 7.15 7.16 8.05 8.28 11.78 10.56 7.34 6.75 6.96 5.1 4.05 5.64
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 33.49 32.46 34.21 33.25 30.12 30.65 35.8 38.19 39.62 39.89 42.8 44

A. kommun 46.06 46.87 48.36 49.09 47.37 46.81 47.55 48.27 49.45 49.77 49.92 49.55
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 9 10 10 11 15 16 13 13 13 16 16 16
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 44 44 44.78 44.44 40.01 33.33 31.25 32.81 31.94 30.81 30.27 31.72

A. kommun 25.6 25.95 26.02 24.38 21.6 20.59 19.79 20.76 21.83 21.09 20.55 22.26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

FAL

A. kommun



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-02 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Öppen 

§ 79 Dnr 2022-00016 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 till 2022-
09-30. 

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 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2022. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30, 
daterad den 26 oktober 2022. 
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Redovisning av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30.  

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 2022-09-01 till 2022-09-30.  

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30, 
daterad den 26 oktober 2022.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal beslut per typ och månad 

Utskriflsdatum: 2022-1 0-26 

2209 Total 

BoU Bortse från försörjningsskyldighet FB 7 kap1 § 1 1 

BoU Familjeorienterad boendestöd 4:1 Sol avsluta 2 2 

BoU Kontaktperson 4:1 Sol, bifall, förlängt bistånd 1 1 

BoU Placering 4:1 Sol familjehem övr kostnader 1 1 

BoU Placering 4:1 Sol stödboende, övriga kostnad 5 5 

BoU Placering-Övervägande, 6 :8 Sol, familjehem 2 2 

BoU Placering-Övervägande, 6:8 Sol, Stödboende 1 1 

BoU Polisanm av misst brott mot underår Sol 1 2:1 2 2 

BoU Ungdomstjänst 5:1 Sol, avslutas 2 2 

BoU Utredning 11:1 Sol avslutas med pågående å 1 1 

BoU Utredning 11:1 Sol avslutas utan åtgärd 23 23 

BoU Utredning 11:1 Sol avslutas, återtagen ansök 1 1 

BoU Utredning 11:1 Sol förlängs 4 4 

BoU Utredning 11:1 Sol inleds 16 16 

BoU Utredning 11:1 Sol inleds ej 28 28 

BoU Vård utanför eget hem enl. Sol4:1 avslutas 1 1 

URVALSPARAMETRAR Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undemivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer: Sida 1 / 4 



Antal beslut per typ och månad 

Utskriftsdatum: 2022 -10-26 

2209 Total 

BoU Vård utanför eget hem enl. Sol4:1 bifall 2 2 

BoU Öppenvård/Personligt stöd jml 4:1 Sol, avsla 1 1 

BoU Öppenvård/Personligt stöd jml 4:1 Sol, avslu 5 5 

BoU Öppenvård/Personligt stöd jml 4:1 Sol, bifall 10 10 

BoU Öppenvård/Personligt stöd jml 4:1 Sol, förlän 2 2 

BoU Öppenvård/Personligt stöd jml 4:1 Sol, kostn 1 1 

BoU övrigt bistånd, kostnader 9 9 

EB-EK arbetsmarknadsinsats 7 7 

EB-Ek bist 4:1 livsföring i övr, avslag 9 9 

EB-Ek bist 4:1 livsföring i övr, bifall 46 46 

EB-Ek bist 4:1 o 4:3 försörjning, bifall 286 286 

EB-EK Uppdrag till Arbetsmarknadsavdelningen 7 7 

EB-Ek.bist. 4:1 och 4:3 Sol, avslag 81 81 

EB-Ek.bist. 4:1 Sol,grundb 21 21 

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

EB-Aterkrav 4:2 , 9:2 2 st Sol, bifall 1 1 

Egna medel Sol, bifall 1 1 

URVALSPARAMETRAR Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undemivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer: Sida2/ 4 



Antal beslut per typ och månad 

Utskriftsdatum: 2022-10-26 

2209 Total 

Ej inleda utredning 2 2 

FR-Faderskap MF-protokoll nedlägges 1 1 

FR-Faderskap LI-protokoll 1 1 

FR-Umgängesstöd enligt 6 kap. 15 c § FB 1 1 

LVM Läkarundersökning § 9 4 4 

LVM R ättens beslut om vård, 4 o 5 § 1 1 

LVM Utredning 7 § inleds 3 3 

LVM Utredning avslutas, ej ansökan 5 5 

LVU ansökan om vård 3 § LVU 1 1 

Ställningstagande - ingen vidare åtgärd vidtas 5 5 

Upprätta dödsboanmälan (20 kap 8 a § Ärvdabalke 2 2 

Utredning 11:1 inleds 33 33 

Utredning VINR 11:1 avslutas 2 2 

Vux Kontaktp/familj, bifall 1 1 

Vux Missbruk - återkallelse av bistånd 2 2 

Vux Missbruk Boende- avslag (4:1) 1 1 

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

URVALSPARAMETRAR Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undernivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer: Sida3/4 



Antal beslut per typ och månad 

Utskriftsdatum: 2022-10-26 

2209 Total 

Vux Missbruk lnd behovspr öppenv 4:1 Sol kostn� 1 1 

Vux Missbruk sysselsättning- bifall (4:1) 1 1 

Vux Missbruk Utr 11:1 avslutas 5 5 

Vux Missbruk Utr 11:1 inleds 4 4 

Vux Missbruk Vård- och stöd i öppenvård - avslag, 1 1 

Vux Missbruk Vård- och stöd i öppenvård - bifall, S 2 2 

Vux Missbruk Vård- och stöd vid HVB - avslag 1 1 

Vux Våld i nära relation, bifall 1 1 

Vux Våld i nära relationer Boende - bifall (4:1) 2 2 

Yttrande körkort lämnas 1 1 

Yttrande LUL lämnas 1 1 

Total 668 668 

URVALSPARAMETRAR Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undemivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer: Sida4/ 4 



Beslutade belopp per orsak och månad 
Utskriftsdatum: 2022 -10-26 

2209 Total 

103 705,00 103 705,00 

Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på ir 1 620,00 1 620,00 

Arbetar deltid ofrivlligt, otillräcklig ir 19 996,97 19 996,97 

Arbetar heltid, otillräcklig inkomst 40 413,22 40 413,22 

Arbetshinder, sociala skäl 535 613,80 535 613,80 

Arbetslös, ingen ersättning/stöd 697 674,19 697 674,19 

Arbetslös, otillräcklig ersättning/stö 395 375,71 395 375,71 

Arbetslös, väntar på ersättning/stöc 35 429,00 35 429,00 

Föräldraledig, otillräcklig föräldrape 23 368,19 23 368,19 

Otillräcklig etableringsersättning 7 096,00 7 096,00 

Otillräcklig pension/äldreförsörjning 56 924,00 56 924,00 

Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillr 4 588,00 4 588,00 

Sjukskriven med läkarintyg, ingen � 137 879,50 137 879,50 

Sjukskriven med läkarintyg, otillräc 11 890,00 11 890,00 

Utan försörjningsshinder 7 455,00 7 455,00 

Väntar på etableringsersättning 5 050,00 5 050,00 

URVALSPARAMETRAR Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undernivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer: Sida 1 /2 



Beslutade belopp per orsak och månad 
Utskriftsdatum: 2022-10-26 

2209 Total 

Väntar på pension/äldreförsörjningi 16 422,00 16 422,00 

Total 2100 500,58 2100 500,58 

URVALSPARAMETRAR Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 Beslutsfattare: 

Organisation: Orsak: 

Undemivåer: Beslut: 

Handläggare: Personnummer: Sida 2 / 2 



Dokumentlista 
Sida 

1(1) 

Datum 
2022-10-26 

"[Skriv instans här]" 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Beslutande Diarienummer 

2022-09-29 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till truckförare inom lager via 
Växjölöftet Vuxenutbildning 

Kristina Davidsson 2022-00022 

2022-09-29 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till elmontör via Växjölöftet 
Vuxenutbildning 

Kristina Davidsson 2022-00021 

2022-09-29 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till truckförare inom lager via 
Växjölöftet Vuxenutbildning 

Kristina Davidsson 2022-00020 

2022-09-15 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till personbilsmekaniker via 
Växjölöftet Vuxenutbildning 

Kristina Davidsson 2022-00019 

2022-09-15 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till Montör inom industrin i 
kombination med SFI via Växjölöftet 
Vuxenutbildning 

Kristina Davidsson 2022-00018 

2022-09-15 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till Elektriker via Växjölöftet 
Vuxenutbildning 

Kristina Davidsson 2022-00017 

2022-09-15 U Yttrande gällande interkommunal ersättning för 
ELEV för utbildning till elektriker via Växjölöftet 
Vuxenutbildning, ink bilagor i ärendet 

Kristina Davidsson 2022-00016 



Dokumentlista 
Sida 

1(1) 

Datum 
2022-10-26 

"[Skriv instans här]" 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Beslutande Diarienummer 

2022-09-29 U Nämnden för arbete och 
lärande 

Beslut om begränsat utlämnande Ulrika Boström 2022-00166 

2022-09-16 UPPR Ängelholms Kommun Särskilt avtal för nationell idrottsutbildning (NIU), 
Ishockey Ängelholms Gymnasieskola 

Ulrika Boström 2022-00055 

2022-09-01 U Magelungens Gymnasium Avtal/överenskommelse gällande elev vid 
Magelungens gymnasium i Uppsala under perioden 
220701 till 230630 

Ulrika Boström 2022-00071 

2022-09-01 U Teknikum, Växjö kommun Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av 
extraordinära stödinsatser LÅ 22/23 

Ulrika Boström 2021-00132 

2022-09-01 U Växjö Kommun, 
Kungsmadskolan 

Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av 
extraordinära stödinsatser HT 2022 

Ulrika Boström 2022-00147 

2022-09-01 U Växjö Kommun, 
Kungsmadskolan 

Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av 
extraordinära stödinsatser HT 22 

Ulrika Boström 2022-00146 



Delegationsbeslut personalärenden

Avdelning Ekonomiskt bistånd

Beslut Delgationsnr Datum för beslutet Namn på beslutsfattare Titel

20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 220708 Maria Gabrielsson Förvaltningschef

# Öppen



Delegationsbeslut personalärenden

Avdelning Barn och Vuxen 

Beslut Delgationsnr Datum för beslutet Namn på beslutsfattare Titel
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-05-18 Carola Johansson Avdelningschef
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-05-24 Gustaf Haglund Enhetschef
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-06-14 Carola Johansson Avdelningschef
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-06-16 Ann-Sofie Johansson Enhetschef
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-06-20 Carola Johansson Avdelningschef
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-04-07 Ann-Sofie Johansson Enhetschef
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-03-25 Pernilla Dahlin Enhetschef
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-05-11 Pernilla Dahlin Enhetschef
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-07-21 Carola Johansson Avdelningschef
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-07-21 Carola Johansson Avdelningschef
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-07-21 Carola Johansson Avdelningschef

# Öppen



Delegationsbeslut personalärenden

Avdelning Allbo Lärcenter

Beslut Delgationsnr Datum för beslutet Namn på beslutsfattare Titel
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-04-07 Anna Sopelsa Rektor
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-06-01 Kristina Davidsson Avdelningschef
20.1 Beslut om tillsvidareanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-07-14 Kristina Davidsson Avdelningschef
20.2 Beslut om visstidsanställning (inkl. löne- och anställningsvillkor) 2022-08-17 Kristina Davidsson Avdelningschef

# Öppen



Delegationslista 20220901 - 20220930
Beslut Beslutsdatum fr om t om Beslutsfattare
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-09-01 2022-09-01 - 2024-09-01 Nergård, Anna
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-09-20 2022-09-20 - 2024-09-20 Olofsson, Felicia
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-09-22 2022-09-22 - 2024-09-22 Olofsson, Felicia
Bifall  Särskilt boende SoL 4 kap 1 § 2022-09-26 2022-09-26 - 2024-09-30 Fal, Individutskott
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 § 2022-09-28 2022-09-28 - 2023-09-30 Gustafsson, Jonna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-09-28 2022-09-28 - 2024-09-30 Gustafsson, Jonna
Bifall  Boendestöd SoL 4 kap 1 § 2022-09-28 2022-09-28 - 2024-09-28 Gillberg, Daniel

# Öppen


