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NAL §  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 
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Informations- och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

b) Information från förvaltningschefen 

c) Information från ledamöter 
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NAL §       Dnr NAL2019/176.040 

Delårsrapport per augusti 2019 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport per augusti 2019 

Redogörelse 

På sammanträdet redogör ekonom och utredare för delårsrapporten per 

augusti 2019. I delårsrapporten per augusti redovisas nämnden för 

arbete och lärandes måluppfyllelse för 2019 samt det ekonomiska 

läget.  

Helårsprognosen per augusti 2019 visar på en negativ avvikelse på 

18,6 miljoner kronor för nämnden för arbete och lärande.  

Beredning 

NAL AU § 50 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna delårsrapporten 

per augusti 2019.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen   
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1. Måluppfyllelse  
 

 

1.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 
 

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2019 beslutat att samtliga mål, under samtliga fokusområden, 

är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra fokusområden med 

därtill kopplade resultatmål och mått: 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 

 

Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål.  Dessutom finns ytterligare ett finansiellt 

mål. 

 

Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusom-

råde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade måtten1 enligt nedan viktiga indi-

katorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun 

tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 

Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive område, är 

resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten 

kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 

respektive område.  

 

I delårsrapporten redovisas bedömd måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde.  

 

 
Fokusområde: Hållbar tillväxt  
 
Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar 

idag och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. 

Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. 

   

 

 

        

Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att 

etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för 
att fler medborgare ska bli självförsörjande. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 

Uppgift 1: 

Prognos  

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018  

Resultat 

2017 

Uppgift 2 

lämnas av 

Hur stor andel av befolkningen får 

försörjningsstöd? (Kolada)   

Mål 2019: 7,3 %  

Resultatet redovisas i 

årsrapporten 

 7,9 % NAL 

 
 

Uppgift 1: Resultat och händelser inom fokusområdet 
 

 Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd var i december 2018, 241. I juni 2019 var antalet 

barn 281. Anledningen till att målet inte kan uppnås är familjeåterförening, de personer som har varit 

anställda på AMA med extratjänster återkommer till ekonomiskt bistånd och minskad möjlighet att 

samverka med AF efter deras organisationsförändring. 

                                                 
1 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
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 Behovet av öppen träffpunktsverksamhet för personer med psykisk och social ohälsa behöver utökas 

under 2019. Öppen träffpunktsverksamhet erbjuds på Bågen, som är en boendestödsverksamhet, både 

för dem som har boendestöd och för andra som inte har något beslut om insats.  F n utreds möjligheten 

av att starta en ”secondhandverksamhet” för personer med psykisk och social ohälsa i samverkan 

mellan socialpsykiatri och AMA.  

 Utvecklingsarbetet med Unga vuxna har kommit igång. Åldersgruppen 18 till 40 år med 

försörjningsstöd har kartlagts. Variabler med SFI, arbetsträning på AMA, IM och KAA har använts 

utöver utbildningsbakgrund, födelseland, m m.  

 
 

Fokusområde: Människors vardag  
 
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i 

olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter 

att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan 

människor. 

   

 

 

Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet 
 

 Behovet av öppna träffpunktsverksamhet för personer med psykisk och social ohälsa behöver utökas 

under 2019. Öppen träffpunktsverksamhet erbjuds på Bågen, som är en boendestödsverksamhet, både 

för dem som har boendestöd och för andra som inte har något beslut om insats.  F n utreds möjligheten 

av att starta en ”secondhandverksamhet” för personer med psykisk och social ohälsa i samverkan 

mellan socialpsykiatri och AMA.  

 Prognostiserat utfall för ekonomiskt bistånd för 2019 per augusti är 21,5 mnkr. Utfallet för 

försörjningsstöd för 2018 var totalt 21,7 mnkr. Det tyder på att målet att utbetalt försörjningsstöd ska 

minska med 12 procent inte kommer att uppnås. Orsak se ovan. 

 Ambitionen under 2019 är att andelen deltagare som avslutat kommunens arbetsmarknadsverksamhet 

och börjat arbeta eller studera skall öka. 10 personer har avslutats på AMA och fått arbete under 

perioden januari-juli 2019. I jämförelse med 2018, 21 personer. De deltagare som AMA skrivit in under 

2019 har en väldigt svag ställning på arbetsmarknaden och kräver betydligt längre tid på sig för att 

kunna ta sig till denna. Hindret är först och främst att de inte kan det svenska språket. 

 Utredning för att ta fram förslag på möjlig utformning och finansiering av akutboende har genomförts. 

Kronans lokaler, f d boendet för ensamkommande, ska användas som akutboende. 
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Fokusområde: Barns och ungas behov  
 
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg 

och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika 

samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och 

social ohälsa. 

   

 

 
 

Mål 5. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt 
barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under 

trygga och jämlika förhållanden. Barn och ungas hälsa ska stärkas. 
  

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 

Uppgift 1: 

Prognos  

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018  

Resultat 

2017 

Uppgift 2 

lämnas av 

Elever som bor i kommunen och fullföljer 

gymnasiet inom tre år, andel %.   

Mål 2019: 65,0 %  

Skolverket. 

Resultatet redovisas i 

årsrapporten. 

66,1 % 63,6 % NAL 

  
 
Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet 

 Prognosen är att andelen placeringsdygn i externa HVB (barn och familj) och konsulentstödda 

familjehemsplaceringar (barn och familj) kommer att minska med 50 % i jämförelse med 2018. Prognos på 

antal placeringsdygn per augusti 2019 beräknas till 5 900. Orsaken till det minskade antalet placeringsdygn 

är att under flera år har processen pågått med att skapa lösningar på hemmaplan istället för att placera 

barn/ungdomar. Dessutom har antalet konsultstödda familjehem minskat till förmån för familjehem utan 

konsultstöd. 

 Arbetet enligt modellen ”Barnens bästa gäller i Kronoberg!” har startats under 2019. En del av arbetet med 

Barnens bästa är ”Närvaroteamet”, en samverkan mellan förvaltningarna i syfte att tidigt upptäcka och 

förebygga problematisk skolfrånvaro. Det har skapats en styr- och arbetsgrupp i kommunen angående barnens 

bästa. Alvesta kommun deltar i en utbildning för verksamhetschefer i tidiga samordnade insatser inom ramen 

för Barnets bästa i Kronoberg. 

 

 
 

Fokusområde: Trygg välfärd  
 
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där 

människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd 

trygghet. 

   

 

 

 

Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet 

 Under 2019 har familjecentrum etablerats i samverkan med Region Kronoberg. Arbetet med 

förebyggande insatser i form av föräldrautbildning i förskolan pågår som en del av familjecentrums 

insatser. 
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1.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan 
 

Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att 

klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och livskraftigt 

näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens 

tas tillvara. 

Nämndmål nr 1a 

Nämndmål nr 1b 

Nämndmål nr 1c 

Minska barnfattigdom  

Minska totalt utbetalt försörjningsstöd 

Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättningar  

Resultatindikator NAL 1a:1 

 

 

Resultatindikator NAL 1b:1 

 

Resultatindikator NAL 1c:1 

Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd ska halveras. I 

jämförelse i genomsnitt mellan dec 2018 och dec 2019. (per juli 

2018: 299 barn i genomsnitt) 

Minska totalt utbetalt försörjningsstöd med 12 procent i jämförelse 

med 2018 års utfall (21,7 mnkr exklusive flyktingar) 

Att utvecklingsarbetet med Unga vuxna har kommit igång och 

resultatindikatorer tagits fram under 2019.  

Resultat/Prognos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till valet av mål och 

resultatindikator 

 

 

1a Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.  

Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd var i 

december 2018, 241. I juni 2019 var antalet barn 281. Anledningen 

till att målet inte kan uppnås är familjeåterförening, de personer som 

har varit anställda på AMA med extratjänster återkommer till 

ekonomiskt bistånd och minskad möjlighet att samverka med AF 

efter deras organisationsförändring. 

 

1b Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.  

Prognostiserat utfall för 2019 per augusti är 21,5 mnkr. Utfallet för 

försörjningsstöd för 2018 var totalt 21,7 mnkr. Det tyder på att målet 

att utbetalt försörjningsstöd ska minska med 12 procent inte kommer 

att uppnås. Orsak se ovan. 

 

1c Prognosen är att målet är uppnått. 

Utvecklingsarbetet med Unga vuxna har kommit igång. 

Åldersgruppen 18 till 40 år med försörjningsstöd har kartlagts. 

Variabler med SFI, arbetsträning på AMA, IM och KAA har 

använts utöver utbildningsbakgrund, födelseland, m m.  
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Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att 

klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och livskraftigt 

näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens 

tas tillvara. 

Nämndmål nr 2.a 

 

Attraktiv arbetsgivare. Hälsofrämjande arbetsmiljö 

Resultatindikator NAL 2a:1 

 

 

Sjukfrånvaro hos personal på förvaltningen, ska vara totalt högst 6 

procent (2019) (resultat 2018: 6,4 %) 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a Prognosen är att målet kommer att uppnås. 

Vid mätning i juli 2019 är sjukfrånvaron på förvaltningen 5,17 

procent. 

Förvaltningen har tagit fram följande strategier för att vara en 

attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö: 

-I höst ska en förbättring av arbetsmiljöarbetet ske genom att 

genomföra täta kontinuerliga arbetsmiljöenkäter och forum för att 

diskutera arbetsmiljöarbetet. 

-Arbetet med närvarande ledarskap har fortsatt under året  

-Med bra resultat har inriktningen fortsatt på tillit till medarbetarens 

egen förmåga att ta ansvar för sitt och gruppens arbete mot 

utveckling och effektivitet. 

 

 
 
 
 

  
Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt 

boende i olika miljöer med goda kommunikationer och möjligheter 

att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten 

mellan människor. 

Nämndmål nr 3.a 

 

Boende efter individuellt behov, på reguljär bostadsmarknad.  

Resultatindikator NAL 3a:1  

Resultatindikator NAL 3a:2 

Att under 2019 utreda långsiktig lösning för akutboende. 

Starta utredning under 2019 för att tillskapa lågtröskel-boende 

Resultat/prognos 

 

 

 

 

 

 

 

3a:1 Målet har uppnåtts.  

Samarbetsavtal mellan förvaltningen och Allbohus har utarbetats i 

samverkan mellan parterna. Avtalet har fastställts och 

implementerats. 

Utredning för att ta fram förslag på möjlig utformning och 

finansiering av akutboende har genomförts och beslut har fattats i 

nämnden om att f d boendet för ensamkommande, Kronans lokaler 

ska användas som akutboende. 

3a:2 Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. 

Att utreda behovet av lågtröskelboende har hittills under året inte 

prioriterats. 
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Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt 

boende i olika miljöer med goda kommunikationer och möjligheter 

att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten 

mellan människor. 

Nämndmål nr 4.a 

 

Människors delaktighet i samhället; fokus på mångfald och 

personer med psykisk och social ohälsa. 

Resultatindikator NAL 4a:1  

 

Resultatindikator NAL 4a:2 

Öppna träffpunktsverksamhet för personer med psykisk och social 

ohälsa under 2019. 

Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera skall öka.  

(resultat 2017: 48 %, 2018: 36 %) 

Mål 2019: 55 % 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a:1 Prognosen är att målet kommer att uppnås. 

Öppen träffpunktsverksamhet erbjuds på Bågen, som är en 

boendestödsverksamhet, både för dem som har boendestöd och för 

andra som inte har något beslut om insats. Stobe erbjuder öppen 

träffpunktsveksamhet i form av frukost för personer med missbruk 

och personer med samsjuklighet. Mötesplats Centrum sker 

verksamhet som främjar delaktighet och hälsa. 

Ytterligare verksamhet behöver tillskapas, f n utreds möjligheten av 

att starta en ”secondhandverksamhet” för personer med psykisk och 

social ohälsa i samverkan mellan socialpsykiatri och AMA.  

 

4a:2 Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. 

Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera skall öka. 

10 personer har avslutats på AMA och fått arbete under perioden 

januari-juli 2019. I jämförelse med 2018, 21 personer. Under år 

2018 har andelen personer som avslutats och börjat arbeta varit 34 

% och andelen personer som påbörjat studier, 2 %. Målet för 2019 

kommer inte att uppnås då deltagare som AMA skrivit in under 

2019 har en väldigt svag ställning på arbetsmarknaden och kräver 

betydligt längre tid på sig för att kunna ta sig till denna. Hindret är 

först och främst att de inte kan det svenska språket. 
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Fokusområde: Barn och ungas behov Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar för en bra 

barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och 

samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar 

förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa.  

Nämndmål nr 5.a 

 

Tidig upptäckt och tidiga insatser för att skapa goda 

livsförhållanden för barn och ungdomar.  

Resultatindikator NAL 5a:1  

 

 

 

Resultatindikator NAL 5a:2 

 

 

Andelen placeringsdygn ska minskas med 20 % under 2019 jämfört 

med 2018, externa HVB-placeringar (barn och familj) och 

konsulentstödda familjehemsplaceringar (barn och familj). 

(prognos 2018 per aug: 11 800 dygn) 

Börja arbeta enligt modellen ”Barnens bästa gäller i Kronoberg!” 

under 2019 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a:1 Prognosen är att målet kommer att uppnås. 

Prognos på antal placeringsdygn per aug 2019 beräknas till 5 900. 

Det innebär att antalet placeringsdygn minskat med hälften eller 50 

procent. Orsaken till det minskade antalet placeringsdygn är att 

under flera år har arbete pågått med att skapa lösningar på 

hemmaplan och att minska antalet konsultstödda familjehem. 

 

5b:2 Målet att börja arbeta enligt modellen ”Barnens bästa 

gäller i Kronoberg” under 2019 har uppnåtts.  

En del av arbetet med Barnens bästa är Närvaroteamet, samverkan 

mellan förvaltningarna i syfte att tidigt upptäcka och förebygga 

problematisk skolfrånvaro. Det har skapats en styr- och arbetsgrupp 

i kommunen angående barnens bästa. En utbildning pågår för 

verksamhetschefer i tidiga samordnade insatser i Barnets bästa i 

Kronobergs regi. 
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Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där 

människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Tryggvälfärd för 

upplevd trygghet.   

Nämndmål nr 6.a 

 

Skapa trygghet för barn och deras familjer genom samverkan. 

Resultatindikator NAL 6a:1  

 

 

Etablera familjecentrum: Antalet besök/hembesök av 

socialrådgivare skall vara högre under årets sista tre månader 

jämfört med årets första tre månader (2019) 

Resultat/Prognos 

 

 

6a Målet har uppnåtts. 

Familjecentrum har etablerats. Prognosen är att antal besök inte 

kommer att öka. Orsaken till detta är att Region Kronoberg hittills 

inte haft resurser att gemensamt med socialrådgivare ha 

gemensamma besök/göra hembesök hos nyfödda barn. 

Förhoppningen är att resursbristen ska lösas. Arbetet med 

förebyggande insatser i form av föräldrautbildning i förskolan pågår 

som en del av familjecentrums insatser. 

 

  
Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där 

människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Tryggvälfärd för 

upplevd trygghet.   

Nämndmål nr 7.a 

 

Psykiskt välbefinnande genom att stärka barn och vuxnas väg 

till aktivitet inom föreningsliv och fysisk rörelse 

Resultatindikator NAL 7a:1  

 

Resultatindikator NAL 7a:2 

 

 

En aktuell katalog med aktiviteter skall vara framtagen under våren 

2019. 

Samtliga föreningar i Alvesta kommun ska kontaktas och erbjudas 

språkstöd  

 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

7 a:1 och 2 Prognosen är att målen inte kommer att uppnås. 

Katalog över fritidsaktiviteter tas fram av kultur- och 

fritidsförvaltningen. De barn och ungdomar som är föremål för 

utredning och insatser hos socialsekreterare inom barn och familj 

motiveras och vid behov får stöd till en meningsfull fritid. 

 

Föreningar som velat få hjälp med översättningar till somaliska och 

arabiska får detta, det har skett hittills på deras initiativ. Alla 

föreningar behöver inte språkstöd. En planering behöver göras för 

hur arbetet med föreningar och språkstöd ska utformas.  
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Ekonomi  
 

2.1 Kommunens utfall och helårsprognos 
 

Beloppen är inte helt jämförbara med 2018 då en omorganisation har skett mellan åren. 

 
Driftredovisning  

 
 

Utfall 
augusti 
2019082 

Budget 
augusti 
201908 

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908 

Budget  
2019  
(Y) 

Helårsprognos 
2019 
(X) 

Budget  
Avvikelse 

2019 
(Y-X) 

Utfall  
2018 

Intäkter -50,3 -52,5 -2,2 -78,7 -77,6 -1,1 -91,3 

Personalkostnader 94,6 93,4 -1,2 140,2 138,8 1,4 135,8 

Övriga kostnader 111,6 102,7 -8,9 154,0 172,9 -18,9 176,7 

Nettokostnad 155,9 143,6 -12,3 215,5 234,1 -18,6 221,2 

 
Driftredovisning per 
verksamhet 

 
 

Utfall 
augusti 
2019083 

Budget 
augusti 
201908 

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908 

Budget 
2019 
(Y) 

Helårs-
prognos 

2019 
(X) 

Budget- 
avvikelse 

2019 
(Y-X) 

Utfall  
2018 

 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 

0,9 0,6 -0,3 0,8 1,2 -0,4 0,9 

Förvaltningskontor och stab 

Allbo LC 

82,4 77,6 -4,8 116,4 121,8 -5,4 105,6 

-varav köp av utbildning 53,9 49,2 -4,7 73,8 76,8 -3,0  
-varav övriga fasta kostnader 15,6 15,1 -0,5 22,7 25,2 -2,5  

Barn & familj, inkl 

familjeenheten 

17,1 20,3 3,2 30,5 29,9 0,6 35,0 

Ensamkommande 

flyktingbarn 

2,7 1,6 -1,1 2,3 2,6 -0,3 7,1 

Ekonomiskt bistånd 18,4 13,0 -5,4 19,6 26,8 -7,2 24,1 

Avd.vuxen – missbruk, 

socialpsykiatri 

17,7 16,9 -0,8 25,3 27,8 -2,5 23,1 

Arbetsmarknadsavdelning 1,7 3,4 1,7 5,1 5,1 0,0 5,0 

Gymnasieverksamhet 5,0 4,5 -0,5 6,8 6,6 0,2 6,9 

Vuxenutbildning 10,0 5,7 -4,3 8,7 12,3 -3,6 13,5 

Summa  155,9 143,6 -12,3 215,5 234,1 -18,6 221,2 

 

Analys av årets utfall per augusti 
 
Per den 31 augusti så har förvaltningen för arbete och lärande förbrukat 143,6 mnkr, det avser 66,6% 

av helårsbudgeten. De delar som avviker mest negativt är köp av utbildning, ekonomiskt bistånd och 

vuxenutbildning. Däremot visar avdelningen Barn och familj en positiv avvikelse per 31 augusti. När 

det gäller köp av utbildning så råder en viss osäkerhet då elevernas sök inte är helt klart. Beträffande 

ekonomiskt bistånd så har fler familjer med rätt till försörjningsstöd tillkommit, även lägre intäkter 

från migrationsverket påverkar utfallet. Avseende vuxenutbildning så har även här lägre intäkter från 

migrationsverket påverkat, liksom minskade statsbidrag. 

 

                                                 
2 Med budget 201908 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån 

säsongsvariation. 
3 Med budget 201908 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån 

säsongsvariation. 
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Analys av årets prognos 
 
Utfall jämfört med föregående år 

 

När det gäller avdelningen Barn och familj så har intäkterna från migrationsverket minskat kraftigt, en 

tendens till ökade avslag gör att en försiktighet när det gäller förväntade intäkter har iakttagits. Dock har 

även kostnaderna minskat, vilket bland annat beror på att en dyr placering har övergått till avdelning 

Vuxen. För avdelning ensamkommande flyktingbarn så har både budget och utfall minskat på grund av 

att HVB-hemmet har lagts ner under året. Beträffande ekonomiskt bistånd så är förväntat nettoutfall 

högre i jämförelse mot föregående år. Dock prognostiseras utfallet för försörjningsstöd att bli något 

mindre mot föregående år. Helårsutfallet blir högre beroende på att intäkter från migrationsverket är 

lägre än föregående år. Avseende avd. Vuxen så är förväntat utfall högre i jämförelse vilket till stor del 

beror på en dyr placering som övergått från avdelning Barn och familj. 

 

Större budgetavvikelser 

 

I förhållande till budget så förväntas förvaltningen för arbete och lärande att avvika mot budget med -

18,6 mnkr vid årets slut. Ekonomiskt bistånd förväntas avvika med ca -7,2 mnkr, vilket bland annat 

beror på fler familjer som har rätt till försörjningsstöd, lägre intäkter och en lägre budget i tilldelad ram. 

Avdelning vuxen prognostiserar med en avvikelse på ca -2,5 mnkr mot budgeterat anslag vilket beror 

på en dyr placering som på helår beräknas kosta 3,8 mnkr, men även LVM-placering som tillkommit. 

Även vuxenutbildningen befaras överskrida sin budget beroende på personalkostnader, lägre intäkter 

både från migrationsverket och skolverket. Köp av utbildning riskerar också att överskrida sin budget, 

vilket dock är osäkert i vilken omfattning beroende på att det i dagsläget är svårt att veta hur eleverna 

väljer. 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans under 2019 
 

 Alla bedömningar på visstids- och tillsvidareanställningar ska ske med förvaltningschef. 

 Återhållsamhet med inköp, resor m m 

 Nya anställningar för personer med ekonomiskt bistånd utifrån de medel som har beviljats 

från det strategiska kontot.  

 Fortsatt arbete med förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och vuxna. 

 Fortsatt integrerat samarbete mellan AMA, ekonomiskt bistånd och Allbo Lärcenter (brist på 

svenska språkkunskaper) 

 
2.2 Investeringsredovisning 
 

Beloppen är inte helt jämförbara beroende på omorganisation. 

 

 
Investeringsredovisning per 
projekt 
 
Miljoner kronor  

Budget 
2019 

nettoinv. 

Utfall 
2019 

Jan-aug 

Helårsprognos 2019 
per 31 aug 

Budget- 
avvik. 
2019 

Utfall 
2018 

nettoinv. inkomster utgifter netto 

Inköp av material 0,5 0,3 0,0 0,9 0,9 -0,4 0,3 

Totalt        

 

 

Större budgetavvikelser 

Ett stort inköp av en lastbil till arbetsmarknadsavdelningen gör att investeringsbudgeten överskrids. 
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2. Egna nyckeltal 
 

Nyckeltal- för augusti  Aktuella 

Ekonomiskt bistånd   

Hushåll t o m 24 år exkl nyanl  49 

Hushåll från 25 år exkl nyanl  268 

Flyktinghushåll*  69 

Missbruk   

HVB Socialtjänstlagen (SoL)  2 

Familjehem SoL  1 

HVB LVM  1 

Barn och familj   

HVB SoL  4 

HVB LVU  3 

Familjehem  38 

AMA   

Inskrivna personer  108 

Arbetsmarknadsanställda  47 

Avslutade till arbete  0 

Boenden ensamkommande   

Totalt antal i boende i egen regi/stödboende/HVB  18 

Totalt antal i eget boende  10 

 

Nyckeltal- augusti   

Studieresultat   

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år   

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet   

till universitet eller högskola inom 3 år   

Antal elever, gymnasieskola för juni   

IM   106 

IM Yrkesutbildning  52 

Kommunala skolor  491 

Friskolor  229 

Övriga skolor  5 

Teoretiska program  264 

Yrkesinriktade program  298 

Antal elever vuxenutbildning   

SFI A   

SFI B   

SFI C   

Grundläggande vuxenutbildning i juni  200 

   

      

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr 2019/174.000 

Gemensam finansiering – Region Kronoberg 

Underlag 

1. Tjänsteskrivelse, 29 augusti 2019 

2. Följebrev, 6 mars 2019 

Redogörelse 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse rekommenderar 

alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att 

säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och 

utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och 

insatser som gör skillnad för brukarna. 

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den 

gemensamma finansieringen av kvalitetsregister som kommunerna 

använder, ett urval av brukarundersökningar och utveckling av 

systematisk uppföljning samt nationell samordning. 

Den totala kostnaden för rekommendationen uppgår till högst 19,5 

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

kommunen årligen. Arbetet kommer 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 § 51 beslutat 

medfinansiering enligt Sveriges kommuner och landstings förslag och 

att kostnaden beräknas per antal kommun invånare per sista december 

2019. 

Beredning  

NAL AU § 51 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

 

 

6. 



 
Förvaltningen för arbete och lärande 

Stab 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvaltningschef 

Tel. 0742-153 00 

E-post Gunilla.Kaij.Bevheden@alvesta.se  

 

 

Tjänsteskrivelse  
 

Datum 

2019-09-25 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

  

Rekommendation till kommunernas om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning 
i socialtjänstens verksamheter 

 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse rekommenderar alla 

kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att säkerställa att 

socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och utveckla sina verksamheter 

och tydligare kunna prioritera resurser och insatser som gör skillnad för brukarna. 

 

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma 

finansieringen av kvalitetsregister som kommunerna använder, ett urval av 

brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning samt nationell 

samordning. 

 

Den totala kostnaden för rekommendationen uppgår till högst 19,5 miljoner 

kronor årligen, vilket innebär 1,95 kronor per invånare i kommunen årligen. 

Arbetet kommer 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. 

 

 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för arbete och lärande besluta att godkänna 

medfinansiering enligt Sveriges kommuner och landstings förslag.  

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 

Förvaltningschef  

 

 

Bilaga 1 

 Följebrev till meddelande från styrelsen nr 15/2018 
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 FÖLJEBREV TILL 
MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 

Vårt dnr: 
18/00295 

Bilaga 1  
Kontaktpersoner i 
länen 

    

 2019-03-06    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Fredrik Lennartsson 

Avdelningschef 

Vård och omsorg 

Kommunstyrelserna  

för kännedom till socialchef/motsvarande 

förvaltningschefer 

Rekommendation till kommunernas om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 

14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 

förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 

(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 

kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 

kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  

 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 

fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 

SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.  

 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-

2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.  

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
https://skl.se/download/18.138315e61677d89dfe7c6865/1544788478084/15-2018-WEBB-Kunskapsstyrning%20i%20scoialtj%C3%A4nstens%20verksamheter.pdf
https://skl.se/download/18.138315e61677d89dfe7c6865/1544788478084/15-2018-WEBB-Kunskapsstyrning%20i%20scoialtj%C3%A4nstens%20verksamheter.pdf
https://skl.se/download/18.138315e61677d89dfe7c6865/1544788478084/15-2018-WEBB-Kunskapsstyrning%20i%20scoialtj%C3%A4nstens%20verksamheter.pdf
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Process för kommunernas ställningstagande: 

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 

respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 

ställningstagande meddelas till registrator@skl.se   

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 

ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.  

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 

2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 

fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 

tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 

förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.  

 

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Vård och omsorg 

Fredrik Lennartsson   Mari Forslund 

Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 

 

  

  

mailto:registrator@skl.se
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/gemensamutvecklingavkunskapsstyrningisocialtjansten.26619.html


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019/175.738 

Information om statistik från ekonomiskt bistånd, 
arbetsmarknadsavdelningen, Allbo Lärcenter och 
mötesplatsen  

Redogörelse 

På sammanstädet redogörs för statistik från ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsavdelningen, Allbo Lärcenter och mötesplatsen 

 

Beredning 

NAL AU § 52 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019/199.000 

Information om brukarundersökning 2019 

Redogörelse 

På sammanstädet redogör integrationsutvecklare för 

brukarundersökningen som har genomförts bland vuxna nyanlända 

personer bosatta i Alvesta kommun. Under april-maj 2019 har 14 vuxna 

personer intervjuats. För att få ökad kunskap har det efterfrågats att få ta 

del av dessa personers egna tankar och erfarenheter av mottagande och 

integration. Det är i syfte att förbättra mottagandet av nyanlända i 

Alvesta kommun 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet.  
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Förvaltningen för arbete och lärande                                           2019-06-19   

Per-Olof Hjälmefjord 

Integrationsutvecklare 

 

 

Rapport brukarundersökning 2019 
   

Sammanfattning 

En brukarundersökning har genomförts bland vuxna nyanlända personer bosatta i Alvesta 

kommun. Under april-maj 2019 har 14 vuxna personer intervjuats. Många är tacksamma och 

nöjda över att få leva tryggt och få bo i ett jämställt land. Positiv syn på att leva i Alvesta. 

Ganska svårt att få kontakt med svenskar. Man bor trångt och vissa bor dyrt. Skiftande svar om 

hur man upplever kontakten med vård och myndigheter. Fler hade velat ha ”bollplank” eller 

samtal om sina svåra upplevelser. Det är ganska god medvetenhet om vad som händer i 

Sverige. Högt valdeltagande 2018. Bara 3 personer har genomfört hela SFI. Det finns 

tveksamhet om att praktik leder till arbete. Man vill undvika att gå på försörjningsstöd. Ingen 

planerar för att flytta från kommunen.       

 

Bakgrund och syfte 

Alvesta kommun har tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste 10-15 åren. Mellan 2011- 

och 2018 har 1285 personer tagits emot.  För att få ökad kunskap har det efterfrågats att få del 

av dessa personers egna tankar och erfarenheter av mottagande och integration. Det är i syfte 

att förbättra mottagandet. Som en förberedelse inför frågeställningarna har 4 intervjuer bland 

kommunanställda med flyktingbakgrund gjorts. Delar av detta finns med som bilaga till 

kommunens integrationsdokument, som antogs av Nämnden för arbete och lärande 2019-06-18. 

Intervjuare har varit Linnea Flybring som gjort sin examenspraktik på förvaltningen.  Linnea 

har dokumenterat intervjuerna, och därefter gjort en sammanställning. Denna rapport, som 

innehåller en kortare version, har sammanställts av PeO Hjälmefjord, integrationsutvecklare. 

 

Fakta om intervjugruppen 

8 kvinnor och 6 män. Ålder, 20-34 år: 3, 35-49 år: 4, 50- år: 7. Tid i Sverige, 2-5 år: 6, 6-9 år: 

5, 10- år: 3. Utbildning, ingen skolgång: 5, påbörjat grundskola: 2, avslutat grundskola: 1, 

gymnasium: 4, eftergymnasial: 2. 

 

Om brukarundersökningen 

Undersökningen var avgränsad till vuxna personer med uppehållstillstånd som bott i Sverige 

minst 2 år. Gällde inte asyltiden. Har genomförts som personlig intervju under ca 1 timme. 

Intervjuaren har varit en oberoende person från Programmet för integrations- och 

mångfaldsstudier vid Linnéuniversitetet. Med aktivt stöd från FAL:s integrationsgrupp. Tolk 

har funnits vid behov. Intervjuerna har skett på AMA, på Mötesplats Centrum, på Café 

Rönnedal/Torpsbruk, samt på biblioteket i Alvesta. Intervjupersonerna har anmält sitt intresse 

till att delta. Är anonyma för alla utom för intervjuaren.  

 

Resultat 

Generellt hos de intervjuade finns en stor tacksamhet över att bo i trygghet, utan krig, och där 

basfunktionerna i samhället fungerar fullt ut. Här följer ämnesområdena(kursivt):    

Utbildning  



Det som utmärker de personer som inte fått gå i skola i hemlandet är en lägre självkänsla. Man 

tror inte man klarar av skolgång och att efter det få ett riktigt arbete. Vissa har inte alls arbetat, 

andra har haft en egen rörelse och är självlärda, i bl a huvudräkning. 

Om SFI. Bara 3 av 14 har avslutat sina studier i SFI. Dessa har haft god skolbakgrund. Avbrott 

eller uppehåll har berott på främst praktik, men också föräldraledighet eller ohälsa. Den person 

som gått IM upplevde utbildningen som god. Man upplever att svenska språket är svårt att lära. 

Speciellt för de äldre. Undervisningen behöver anpassas bättre, anser man. Mötesplats Centrum 

har varit bra för att lära sig prata svenska. Generellt sett är alla medvetna om att svenska 

språket är viktigt att behärska. Man vill kunna tala det bättre.  

Om samhällsorientering. I stort sett nöjda med innehållet men hade önskat att få det tidigare. 

Man tycker SO kan starta redan under asyltiden. Gärna SO om boende och närmiljön. 

Om övriga utbildningar. De flesta vill gå yrkesutbildningar. Några hade erfarenhet av detta. 

Om validering. Det finns en missnöjdhet över att utbildningar och kompetens från hemlandet 

inte alls tillgodoräknas. Upplevs diskriminerande. Detta framkom även vid förintervjuer bland 

anställda. 

Praktik/arbete 

De flesta har praktik eller tillfälliga jobb genom AMA. Kvinnorna har betonat det som 

värdefullt. Man tycker också att man mår bättre av detta. De upplever Mötesplats Centrum som 

en trygg punkt där man får ta plats. Att ta plats var kvinnorna inte vana vid från hemlandet. Det 

finns en stress över att inte veta om man får vara kvar. Också en oro över att 

praktiken/extratjänsten inte kommer att leda till riktigt jobb. En oviss framtid. Man vill inte 

tillbaka till försörjningsstöd och bli en belastning för samhället. 

Bostad 

Alla 14 hyr sin bostad. De två som hyr hus tycker att hyran är extremt hög. Många uppger att 

det inte funnits andra alternativ till nuvarande boende. De flesta upplever att det är trångbott. 

Det är bara 1 person som bor själv. Man värdesätter att få bo i ett lugnt område. Generellt är det 

en positiv bild av Alvesta. Man bemöts bra. Servicen är god. De flesta bor i centrala Alvesta. 

Bostadens läge är speciellt värdefullt för dem som inte har bil. Teorin och kostnaden är det som 

tar emot kring körkort. En person som bor i Vislanda tycker att de allmänna 

kommunikationerna fungerar bra. 

Många säger att man vill bo kvar i Alvesta. Nätverken finns här. Det måste bli lugnt i 

hemlandet för att återvändande skulle komma på fråga. Det upplevs som positivt med 

språkmässigt blandade bostadsområden. Gärna svenska grannar. 

Framtida boendet får inte vara för dyrt. Måste vara realistiskt. Flera kan tänka sig att köpa hus 

när man fått fast anställning. Det får gärna vara varsitt rum för barnen. Idag bor man i det som 

var tillgängligt vid bosättningstillfället. Fler rum önskas.  

Hälsa    

Personerna upplevde ett gott bemötande från flyktingsjukvården när de anlänt. Även 

akutsjukvården har varit bra. Ingen diskriminering. Däremot är det svårt med att få tid hos 

läkare och att förnya medicin. Flera upplever att deras oro och bekymmer kring hälsan inte tas 

på allvar av tjänstemän. Detta gäller både i möten med sjukvården, med arbetsförmedlingen 

och med socialtjänsten. Någon upplevde att arbetsförmågan bedöms och beslutas utan att ta 

hänsyn till hög ålder och ohälsa. Ibland har handläggare visat dålig respekt. T o m påstått att 

man ljuger. När det gäller det psykiska måendet så är trygghet, närhet till familj, och nätverk 

viktigare är psykolog. Det finns behov av att få samtala med någon eller några om sina 

upplevelser. Man får ofta stöttning av landsmän. Inte nödvändigt att samtal är med en 

professionell person.                 

Delaktighet  

De flesta har skaffat sig vänner genom skolan(ofta SFI/IM) eller arbetet. Några träffar också 

sina svenska grannar och vänner, men för många är det svårt att få till den kontakten. 



Kontaktnätet för de flesta är begränsat, man umgås mest inom familj och släkt. För 

ensamstående kan det kännas ensamt utanför jobbet. Man ser behov av fler mötesplatser och 

språkkaféer. 

Nästan alla följer svenska nyhetsprogram. Via TV, radio, eller Youtube. Några läser tidningar 

online på modersmålet om vad som händer i Sverige. Man försöker förstå samhället. Som regel 

han man röstat i valet. De som gått demokratikurs upplevde det som värdefullt. Några 

reflekterar kring skillnader mot hemländerna, t ex kring jämställdhet. De flesta ser det som 

positivt, men en man upplevde att han blivit förminskad här och då fått en negativ syn på 

Sverige. Någon upplever livet som mer stressigt här eftersom man förväntas arbeta heltid. 

Många kommer från kulturer där nästan allt är uppdelat för kvinnor och för män. Det har varit 

ovant med blandat, och vissa kvinnor känner fortfarande blyghet och osäkerhet. Även om man 

ser förändringen som något bra. 

Förbättringar i mottagandet 

Många är nöjda men det finns några områden med synpunkter.  

Samhället behöver bättre ta tillvara den kompetens som personer har med sig till Sverige. Det 

vore bättre om svenskalärare också talar elevernas språk. Svenskan är lättare att ta till sig om 

ord kan förklaras. Någon upplever att praktikplatser används som utnyttjande av arbetskraft. De 

leder inte till jobb. Mer tydlighet om vad praktiken ska leda till redan från början önskas. 

Tillgång till fler och större bostäder med en rimlig hyra. Några kvinnor vill också att det ska 

finnas tillgång till gym och simhall med tider enbart för kvinnor. 

Framtid och drömmar 

Många tänker sin framtid i Sverige och i Alvesta. Man planerar inte långt i förväg utan tar små 

steg i taget. Man håller på att skapa sitt nya liv här. Man ser kommande arbete och 

egenförsörjning som viktigt. Planerar inte för att flytta. Några kan tänka sig flytt till en större 

stad. Tacksamheten kring tryggheten utan krig är stor och återkom ofta under intervjuerna. 

                        

Avslutning 

Denna rapport är de intervjuade personernas egna upplevelser och tankar om mottagning och 

integration i Alvesta.  Nästan alla 14 personer har någon form av pågående stöd från 

kommunen.     

 

  

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §  

Sekretessärende 

Ytterligare information lämnas under sammanträdet 

 

  

 

9. 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 22,01 21,83 22,11 22,96 22,64 21,44 19,65 18,36 17,61 16,7 15,88 15,24

A. Kommun 21,01 21,12 21,14 21,2 21,15 21,19 21,05 21,06 21,35 21,6 21,76 21,98
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 1,55 2,02 1,91 1,63 1,55 1,59 1,41 1,46 1,51 1,58 1,31 1,15

A. Kommun 1,48 1,87 1,81 1,76 1,75 2,01 2,01 2,1 1,83 1,85 1,64 1,54
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 6,21 6,22 6,3 6,51 6,36 6,18 5,8 5,6 5,61 5,53 5,35 5,17

A. kommun 5,99 6 6,01 6,05 6,02 6,03 5,98 6,02 6,1 6,16 6,2 6,27
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 4,64 8,83 7 7,99 4,15 5,02 5,17 5,13 5,95 5,48 3,81 2,2

A. Kommun 5,02 6,61 6,74 6,62 5,65 6,9 7,7 7,44 6,78 6,26 5,09 4,05
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 61,63 61,03 61,03 59,25 59,69 59,59 61,37 63,02 62,3 63,45 64,69 64,29

A. kommun 60,93 61,05 61,17 61,14 60,96 60,33 61,14 61,56 62,81 63,45 64,15 64,66
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 15 17 18 16 15 12 16 14 11 12 12 13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

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

FAL

FAL



Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 31,48 30,86 28,57 30,26 34,62 47,98 44,3 41,92 37,44 39,19 40,18 39,73

A. kommun 34,57 32,53 32,36 31,92 31,34 31,13 31,63 32,57 32,33 32,86 32,37 31,97
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 21,83 22,11 22,96 22,64 21,44 19,65 18,36 17,61 16,7 15,88 15,24 14,56

A. Kommun 21,12 21,14 21,2 21,15 21,19 21,05 21,06 21,35 21,6 21,76 21,98 22,19
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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 2,02 1,91 1,63 1,55 1,59 1,41 1,46 1,51 1,58 1,31 1,15 1,39

A. Kommun 1,87 1,81 1,76 1,75 2,01 2,01 2,1 1,83 1,85 1,64 1,54 1,72
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 6,22 6,3 6,51 6,36 6,18 5,8 5,6 5,61 5,53 5,35 5,17 5,08

A. kommun 6 6,01 6,05 6,02 6,03 5,98 6,02 6,1 6,16 6,2 6,27 6,29
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 8,83 7 7,99 4,15 5,02 5,17 5,13 5,95 5,48 3,81 2,2 3,96

A. Kommun 6,61 6,74 6,62 5,65 6,9 7,7 7,44 6,78 6,26 5,09 4,05 5,33
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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 61,03 61,03 59,25 59,69 59,59 61,37 63,02 62,3 63,45 64,69 64,29 63,44

A. kommun 61,05 61,17 61,14 60,96 60,33 61,14 61,56 62,81 63,45 64,15 64,66 64,64
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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 17 18 16 15 12 16 14 11 12 12 13 17
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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 30,86 28,57 30,26 34,62 47,98 44,3 41,92 37,44 39,19 40,18 39,73 38,39

A. kommun 32,53 32,36 31,92 31,34 31,13 31,63 32,57 32,33 32,86 32,37 31,97 32,84
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NAL §       Dnr NAL2019/62:006 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete 
och lärande 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per juli 2019 

2. Sjukfrånvarostatistik per augusti 2019 

3. Tillbud, 2 juli 2019 

4. Tillbud, 9 juli 2019 

5. Tillbud, 17 juli 2019 

6. Tillbud, 1 juli 2019 

7. Tillbud, 1 juli 2019 

Redogörelse  

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom 

förvaltningen för arbete och lärande rapporteras information om 

arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 

dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 

olyckor. 

Beredning 

NAL AU § 54 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §        

Meddelanden 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2806-19, 23 juli 2019 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3317-18, 18 juli 2019 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2017-19, 5 juli 2019 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4808-18, 12 juli 2019 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2813-19, 11 juli 2019 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3817-19, 29 augusti 2019 

7. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2278-19, 9 augusti 2019 

8. Lunds Tingsrätt, dom i mål nr. 3330-19, 3 september 2019 

9. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr 2698-19, 12 september 2019 

10. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2704-19, 12 september 2019 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4002-19, 11 september 

2019 

12. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 5692-18, 29 augusti 2019. 

Beredning 

NAL AU § 55 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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Sammanträdesdatum 

2019-10-01 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019/89:002 

Delegationsbeslut 

Redogörelse 

Nämnden för arbete och lärande har överlåtit sin beslutanderätt till 

utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen 

delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller 

fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per juli, augusti och september 2019 

2. Avdelningen Barn och familj, per juli, augusti och september 2019 

3. Avdelningen Vuxen, per juli, augusti och september 2019 

Beredning 

NAL AU § 56  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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Övriga frågor 
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