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Kallelse / Underrättelse 

Nämnden för arbete och lärande 

Utskicksdatum 

2019-12-04 

 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskotts ärenden den 11 december 
2019 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Informations- och diskussionsärenden, kl. 13.15 

a) Information från ordföranden 

b) Information från förvaltningschefen 

c) Information från ledamöterna 

5. Information om resurscentrum för att bekämpa våld i nära relationer, kl. 13.30 

6. Information om det kommunala aktivitetsansvaret, kl.14.00  

7. Återrapportering av projekt Hemmamamma. 14.20 

8. Återrapportering av internkontrollplan 2019, kl. 14.55 

9. Åtgärder för budget 2020, kl. 15.10 

10. Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019, kl 15.30 

11. Åtgärdsplan för budget i balans, kl. 15.50 

12. Statistik från ekonomiskt bistånd, Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsavdelningen, kl.16.10 

13. Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete och lärande, kl. 16.40 

14. Meddelanden, kl.16.50 

15. Delegationsbeslut, kl.16.55 

16. Övriga frågor, kl. 17.00 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-11 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §        

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 

kallelsen. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att anta ordförandes förslag på dagordning 
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Nämnden för arbete och lärande 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019-00238.000 

Informations- och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

b) Information från förvaltningschefen 

c) Information från ledamöter 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-12-11 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019-00268.000 

Information om resurscentrum för att bekämpa våld i nära 
relationer 

Redogörelse  

På sammanträdet informeras om Regeringsuppdraget för att förebygga 

och bekämpa våld i nära relationer och hur arbetet gällande 

resurscentrum fortlöper.  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

 

  

 

5. 



Ramar

• Regeringsuppdrag

• Kronoberg: ett av fyra pilotlän. Övriga: Västra 

Götaland, Gävleborg och Norrbotten

• Målgrupp: våldsutsatta, särskilt fokus heder

• Myndighetsgemensamt: kommuner, region, 

polis samt andra myndigheter och civilsamhälle

• Arbeta med långsiktighet redan från början



Mål, syfte och roll

• Möjliggöra ett förbättrat och jämlikt stöd till 

våldsutsatta, särskilt gällande hedersrelaterat 

våld och förtryck 

• Komplettera ordinarie skydd- och 

stödstrukturer 

• Ge stöd till yrkesverksamma att själva stötta 

utsatta



Organisationsstruktur i Kronobergs län

NATIONELL STYRGRUPP

NATIONELL SAMORDNINGSRUPP

NATIONELL FÖLJEORSKNING

SAMMANHÅLLANDE UNDER PROJEKTFAS

Länsstyrelsen i Kronobergs län

MEDVERKANDE AKTÖR

Polisen

MEDVERKANDE AKTÖR

Region Kronoberg

MEDVERKANDE AKTÖR

Länets övriga 7 kommuner

HUVUDMAN

Växjö Kommun

REGIONAL STYRGRUPP

Ledningsgruppen för 
samordning av länets 

hälso- och sjukvård och 
socialtjänst + skolchefer

REGIONAL 
REFERENSGRUPP

Nätverket Kvinnofrid 
Kronoberg

REGIONAL ARBETSGRUPP

Representanter: Huvudman, 
kommunernas socialtjänst, regionen, 

polisen, länsstyrelsen, Familjefrid 
Kronoberg och Barnahus

Barnens bästa gäller! I 
Kronobergs län



Långsiktig planeringsstruktur

2019: Planeringsår

2020: Uppstartsår*

2021: Utvecklingsår

*Ett mobilt kompetenscentrum med stöd till 

yrkesverksamma som möter våldsutsatta är 

redo för drift vid årsskiftet 2019/2020



Vad kan ett resurscentrum innebära?

• Bättre stöd till utsatta, minskat antal gånger de 

behöver berätta sin historia

• Samverkan och närmare kontakt mellan aktörer

• Kunskaps- och kompetensstöd

• Regionalt resursteam och bollplank vid svåra fall 

• Mobil funktion för arbete med hela länet

• Stöd med rutiner och systematiskt arbete 

• I framtiden: samla aktörer under ett tak



Nuläge

• Behovsanalys i länet 

• Huvudman och organisationstillhörighet 

• Samverkansmöten mellan huvudaktörerna

• Rekrytering av två samordnare 

• Länsgemensamt, långsiktigt samarbetsavtal och 

avsiktsförklaring 



Framåt

• Utforma myndighetsgemensam samverkan kring 

enskilda individer

• Utveckla former för det mobila stödet

• Knyta specifika personer från olika huvudaktörer 

till verksamheten/resursteamet

• Besök och fortsatt förankring hos länets aktörer

• Regional uppstartskonferens 29-30 januari
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NAL §       Dnr NAL2019-00250.000 

Information om det kommunala aktivitetsansvaret  
 
Underlag 

1. Presentation, 19 november 2019. 

Redogörelse  

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar 

som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, 

men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt 

utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

På sammanträdet informeras om Alvesta kommuns arbete kring det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  

Beredning  

NAL AU § 77 

Förslag till beslut 

Nämnde för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

 

  

 

6. 





Kommunala aktivitetsansvaret

Omfattar unga under 20 år som inte: 

Har fullgjort sin skolplikt 

Inte fullföljer utbildning på gymnasiet eller 
särskola eller motsvarande utbildning 

Har ej gymnasieexamen eller 
gymnasiesärskolebevis

Ej fullföljt utbildning som motsvarar 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 
godkända betyg 



Alvesta kommuns ansvar

Hålla sig informerad vilka som omfattas av 

ansvaret

Erbjuda individuella insatser (primära målet 

återgå till studier)

Dokumentera samt föra register över 

ungdomen

Två gånger per år skicka in statistik till SCB



Vikten av det kommunala 

aktivitetsansvaret

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog kom fram 

till att ett livslångt utanförskap kostar samhället 

mellan 10 och 15 miljoner per människa - Att 

fånga en ungdom från utanförskap ger 40 

miljoner tillbaka 

” Kostnaden syns inte eftersom den hamnar på olika ställen. 

Våra system och stuprörsstrukturer gynnar kortsiktighet och inte 

ett smart resursanvändande, menar Ingvar Nilsson” 



Det kommunala aktivitetsansvaret 

idag

 Får jämföra fakturor med folkbokföringsadressen (en elev kan 

vara hemma i flera månader innan den registreras) 

 KAA-elever registreras i ett excelark

 Registrerar även statistiken till SCB i ett excelark

 Inga insatser för de som inte står till arbetsmarknadens 

förfogande

 Okej samarbete med olika aktörer så som barn och familj, 

arbetsförmedlingen, skolor i Växjö samt Framtid Kronoberg 

 På gång med vykort som ska skickas ut samt formulär på nätet



Under ytan 

Arbetslöshet

Ej fullföljd skolgång 

Psykisk ohälsa 

Missbruk

Dysfunktionell familj

Särbegåvning

Språk/kulturell 

bakgrund

Fysisk hälsa 

Familj med låg 

utbildningsbakgru

nd



Insatsstegen till en lyckad process

Första trappsteget 
Förberedande insats för 
människor som inte klarar av 
skola eller arbete. Samarbeta 
tillsammans med barn- och 
familj

Andra trappsteget
Insatser där individen står till 
arbetsmarknadens 
förfogande så som Framtid 
Kronoberg, stöd och 
matchning m.m.

Tredje trappsteget
Individen ska nu vara rustad 
till att antingen få ett arbete 
eller återgå till studier 



Önskat läge

Verksamhetssystem          snabbare kunna 

identifiera den unga, tydligare dokumentation 

och uppföljning, tillförlitlig statistik till SCB     

 Ökad förståelse och samverkan

 Möjlighet att erbjuda den unga individuella 

insatser lämpliga för just den enskilda



Satsning på unga - en 

långsiktig social 

investering

 Det kommunala aktivitetsansvaret 

ska erbjuda individuella insatser

 Hitta lämpliga åtgärder för unga 

som inte står till arbetsmarknadens 

förfogande 

 Bli bättre på att snabbt komma i 

kontakt med ungdomen för att 

undvika hemmasittare – en dag i 

utanförskap är för mycket!

Kostnad för 

en insats

Kostnad för 

att avstå
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NAL AU §       Dnr NAL2019-00252.012 

Återapportering av projekt Hemmamamma 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse, 6 november 2019 

Redogörelse  
Projektet Hemmamamma är riktat till nyanlända föräldralediga 

kvinnor. Varje vecka möts dessa mammor för gemenskap och får då 

information om Sverige. Man får prova på svenska språket och tar del 

av samhällsinformation. Det görs också studiebesök och annat som 

kan inspirera och ge ökad kunskap. Syftet är att få kvinnorna att 

påbörja etableringsprogrammet, samt att få nätverk och bryta en 

isolering i hemmet. Det kan också vara att återgå till SFI-studier som 

avbrutits. En person från Familjecentrum och en från Info Center 

ansvarar för aktiviteterna.  

Beredning  

NAL AU § 79 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att projektet och 

verksamheten får fortsätta även under år 2020. Nya projektmedel ska 

sökas så snart ny utlysning är tillgänglig.   
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Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Per-Olof Hjälmefjord 
Integrationsutvecklare 
0472-15079 
per.olof.hjalmefjord@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-06 
Referens 

Diarienummer 

 

 

NAL2019-00252.012 

 
  

Projekt Nätverk Hemmamamma 

Information om och förslag på förlängning av projekt Nätverk hemmamamma. Ett 
projekt som drivs med § 37a-medel från Länsstyrelsen. Projektet startade 1 
december 2018 och pågår under hela 2019. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för arbete och lärande besluta att projektet och 
verksamheten får fortsätta även under år 2020. Nya projektmedel ska sökas så 
snart ny utlysning är tillgänglig.    

Sammanfattning 

Projektet Hemmamamma är riktat till nyanlända föräldralediga kvinnor. Varje vecka 
möts dessa mammor för gemenskap och får då information om Sverige. Man får 
prova på svenska språket och tar del av samhällsinformation. Det görs också 
studiebesök och annat som kan inspirera och ge ökad kunskap. Syftet är att få 
kvinnorna att påbörja etableringsprogrammet, samt att få nätverk och bryta en 
isolering i hemmet. Det kan också vara att återgå till SFI-studier som avbrutits. En 
person från Familjecentrum och en från Info Center ansvarar för aktiviteterna. 
Projektet står för 0,50 tjänst fram till årsskiftet. 

Diskussion förs med Länsstyrelsen om att förlänga projektet under vårvintern 2020. 
Under våren blir det en ny utlysning för att söka s.k. § 37a-medel (Flyktingguide och 
nätverksbyggande). Hittills har Länsstyrelsen varit mycket positiv till vårt projekt och 
även gjort studiebesök. Vid en ny utlysning kommer en betoning att läggas på 
Barnkonventionen.  

 
Om inga externa medel kan tillföras är det ändå angeläget att verksamheten får 
fortsätta. Detta om utrymme finns inom ordinarie verksamhet för Familjecentrum 
och Info Center.   

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Per-Olof Hjälmefjord 
Integrationsutvecklare 
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NAL §       Dnr NAL2019-00210.042 

Återrapportering internkontrollplan 2019 

Beslutsunderlag 

1. Återrapportering internkontrollplan 2019, 11 november 2019 

2. Internkontrollplan 2019, 25 september 2019 

3. Kommunövergripande internkontrollplan, 28 augusti 2019 

Redogörelse  
Rapporten avser nämnden för arbete och lärandes uppföljning av 

internkontrollplan 2019 som ansvarig nämnd för förvaltningen för 

arbete och lärandes verksamhet.  

I enlighet med reglementet för internkontroll finns dels en 

kommunövergripande internkontrollplan, och dels en nämndspecifik 

kontrollplan. Den nämndspecifika internkontrollplanen för 2019 

innehåller bland annat hur väl nämnden har nått upp till 

kontrollmomenten.  

Exempel på kontrollmoment är att nämnden ska ha säkra prognoser på 

placeringskostnader och att ha en säker reception.  

 

Beredning  

NAL AU § 74 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen av 

internkontrollplan 2019.  
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Återrapportering av  
 

Nämnden för arbete och lärande  

 
Intern kontroll 2019 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till Nämnden för arbete och lärande, sammanträde 2019-12-11  
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Bilaga 2 Internkontrollplan 2019 för Nämnden för arbete och lärande  

 

 

 

 

  



 

  

1. Sammanfattning 
 

 

Denna rapport avser nämnden för arbete och lärandes uppföljning av internkontrollplan 2019 som 

ansvarig nämnd för förvaltningen för arbete och lärandes verksamhet. I enlighet med reglementet för 

intern kontroll finns dels en kommunövergripande internkontrollplan, och dels en nämndspecifik 

kontrollplan.  

 

Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan för år 2019 
 

Den kommunövergripande internkontrollplanen för år 2019 innehåller följande kontrollmoment och 

bedömt resultat. 

 

Kommunövergripande plan Bedömt resultat 

1.  a) att uppdaterad och beslutad attestförteckning inklusive beloppsgränser finns God 

    b) att behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) Bristfällig 

2.  att rutin för representation finns och följs Bristfällig 

3.  att inga direktupphandlingar genomförs som överstiger 100 tkr Tillräcklig 

4.  att rutin gällande analyslista löner finns och följs Tillräcklig 

5.  att policyn för svar och bemötanden följs.  Tillräcklig 

6. att det finns 99 % tillgänglighet av den centrala IT-miljö på vardagar kl 07.30-16.30 Tillräcklig 
 

 
 
Uppföljning av nämndspecifik internkontrollplan för nämnden för arbete och 
lärande år 2019 
 

 

Den nämndspecifika internkontrollplanen för förvaltningen för arbete och lärande (nämnden för arbete 

och lärande) innehåller följande kontrollmoment år 2019, och bedömt resultat. 

 
 

 

NÄMNDENS egna plan  

 

1. Säker reception Bristfällig 

2. Kopplingar mellan verksamhets- och ekonomisystem Bristfällig 

3. Säkra prognoser på placeringskostnader God 

4. Projektintäkter God 

5. Rättssäkerhet i socialpsykiatrin God 

6. Självförsörjning f d ensamkommande barn Bristfällig 

7. Skapa en effektiv organisation genom att ta fram kommunikationspolicy Tillräcklig 

   
 

Resultat gällande internkontrollprocessen rutorna ska vara gröna 

 



 

 

 

 

 

                     

   

 

  

 

 

 

 
 

           

          
 

    

 

 

 

  

 

 

          

                    
 

Förslag på åtgärder 
 
Resultatet av kontrollerna är att drygt hälften är ”tillräcklig”, eller ”god” (4 av 7). I tre av 2019 års 

kontrollmoment bedöms resultatet vara bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom 

dessa kontrollområden ska därför följas upp vid återrapporteringen av 2020 års uppföljning.  

 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns i 

Kommunallagen 6 kap 7§). 
 

  

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            



2. Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 

(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval Kontroll av de attestanter som kom över vid omorganisationen 190101 

Kommentar och slutsats Upprättad och beslutad attestförteckning med beloppsgränser finns 

Förslag till åtgärd Uppdaterad attestförteckning görs inför verksamhetsåret 2020 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Kontroll av de attestanter som kom över vid omorganisationen 190101 

Kommentar och slutsats Brister mellan attestlistan och systembehörigheter finns. Tex vid ny 

behörighet har inte attestlistan följts, attestbehörigheten har inte stängts 

när anställning avslutats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Förslag till åtgärd Uppdaterad attestförteckning med systembehörigheter inför år 2020 

 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

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

Kommentar och slutsats I vissa fall har det förekommit bristfällig anteckning och flertalet fall har 

felaktig attestant beslutat då han/hon själv varit med. 

Förslag till åtgärd Information om internkontrollens resultat vid ledningsgrupp och 

information till administratörer och övriga chefer. 

 

  
 2.3 Direktupphandlingar 

 

Kontrollmoment Kontroll så att inga direktupphandlingar genomförts under kalenderåret 

som avser liknande varor, tjänster och entreprenader vars totala 

inköpssumma överstiger 100 tkr.  

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

 

  
  



 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Respektive förvaltning 

Avgränsningar/urval Varje avdelningschef kontrollerar personalens löner månadsvis, 

checklista 

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd Förvaltningschef gör på checklista 1 gång/ år 

 

 
 2.5 Tillgänglighet via telefon och e-post 

 

Kontrollmoment Uppföljning av efterlevnaden av policy för svar och bemötande 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kvalitets- och utvecklingsgruppen (Kjell Rosenlöf samordnare) 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Kvalitetsgruppen har inte haft några möten under 2019. Tiden för 

skickande av e-post med svar inom 1-2 dygn är 100 % för Förvaltningen 

för individ- och familjeomsorgen, rapport i december 2018. En  

förbättring med 9 procentenheter sedan 2017. Den genomsnittliga 

svarstiden för IFO är 3 timmar, i jmf med andra kommuner, 4 timmar. 

Användaruppgifter vid avsändande e-post har IFO ett resultat på 100 %, 

jmf med andra kommuner, 87 %. Andelen lyckade kontaktförsök per 

telefon ligger däremot lågt för IFO, 25 % 2018 och 2017. 

Förslag till åtgärd Se över förutsättningarna för att förbättra kontaktförsök per telefon. 

Viktigt att påminna om att förvaltningen har telefontider. Det är inte 

möjligt att både ha besök och vara tillgänglig per telefon samtidigt. 

 
  

 2.6 Oplanerade driftstopp/driftstörningar av den centrala IT-miljön 
 

Kontrollmoment 99 % tillgänglighet av den centrala IT-miljö på vardagar kl 07.30-16.30 

Kontrollansvar IT-chef 

Granskning utförs av IT-avdelningen 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 
  



3. Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 

 

 3.1 Säker reception 
 

Kontrollmoment Ombyggnad av reception 

Kontrollansvar Nämnden, förvaltningschef 

Granskning utförs av Regelbunden kontakt med AllboHus, förvaltningschef 

Avgränsningar/urval - 

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd Fortsätta processen med ombyggnad av reception 

 

 

 3.2 Kopplingar mellan verksamhets- och ekonomisystem 
 

Kontrollmoment Korrekta kopplingar mellan verksamhets- och ekonomisystem 

Kontrollansvar Systemansvarig, avdelningschefer, ekonom 

Granskning utförs av Vid delårsuppföljning per augusti, förvaltningschef 

Avgränsningar/urval Placeringskostnader barn och familj 

Kommentar och slutsats Arbetet har påbörjats men tappat fart pga personalförändringar. 

Förslag till åtgärd Fortsätta med processen med korrekta kopplingar 

 

 

 3.3 Säkra prognoser på placeringskostnader 
 

Kontrollmoment Kontroll på placeringskostnader 

Kontrollansvar Ekonom, respektive avdelningschef Vuxen och Barn och familj 

Granskning utförs av Varje månad vid månadsuppföljning 

Avgränsningar/urval - 

Kommentar och slutsats Rutinerna för uppföljning av antalet placeringsdygn och uppföljning av 

kostnaderna följs och fungerar tillfredsställande. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd föreslås. 

 

 

 3.4 Projektintäkter 
 

Kontrollmoment Korrekt redovisning av projektintäkter för att förebygga återbetalning. 

Även säkerställa att möjliga projektmedel inte missas. 

Kontrollansvar Förvaltningschef, avdelningschef, ekonom 

Granskning utförs av Projektadministratör 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats Det har bildats en grupp för att tillsammans planera och följa upp projekt 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd föreslås 

 

 

 

 

 

 

 



 3.5 Rättssäkerhet i socialpsykiatrin 
 

Kontrollmoment Att rutin för uppföljning inom socialpsykiatrin följs. 

Kontrollansvar Avdelningschef Vuxen, förvaltningschef 

Granskning utförs av 1:e socialsekreterare 

Avgränsningar/urval Regelbundet i varje ärende 

Kommentar och slutsats Socialpsykiatrin följer de föreskrifter och den lagstiftning som gäller för 

området handläggning och dokumentation  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd föreslås 

 

 

 3.6 Självförsörjning f d ensamkommande barn 
 

Kontrollmoment Säkerställa insatser som leder till ensamkommande ungdomars 

självförsörjning 

Kontrollansvar Avdelningschefer, förvaltningschef 

Granskning utförs av Vid delårsuppföljning per augusti, förvaltningschef 

Avgränsningar/urval - 

Kommentar och slutsats Arbetet pågår och behöver fortsätta att stödja ensamkommande 

ungdomars självförsörjning 

Förslag till åtgärd Fortsätta med processen 

 

 

3.7 Ta fram en kommunikationspolicy 
 

Kontrollmoment Skapa en effektiv organisation genom att ta fram en 

kommunikationspolicy 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Vid delårsuppföljning, förvaltningschef 

Avgränsningar/urval - 

Kommentar och slutsats I avvaktan på att en kommungemensam policy för kommunikation tas 

fram har förvaltningen avvaktat med att ta fram en för förvaltningen 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd föreslås 

 

 
 

 

 

 



 
  

Datum 

2018-09-25 

 

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 

Internkontrollplan 2019 – nämnden för individ- och familjeomsorg 

Efter analys och genomgång av interkontrollplan för 2018, har det framkommit följande kontrollmoment för 2019 

System/Rutin Kontrollmoment  Kontrollansvar Granskning 

utförs  

Kontrollmetod Rapporteras 

till 

Riskanalys 

Säker reception 

(sekretess, säkerhet) 

 

Ombyggnation reception Nämnden 

FC 

Regelbunden 

kontakt med 

AllboHus 

Ombyggnation påbörjas Nämnden Sannolikhet: 

Stor  

Konsekvens: 

Stor 

Kontroll på placeringskostnader Säkra prognoser på 

placeringskostnader 

Ekonom  

Avd.chef Vux 

Avd.chef BoF 

Varje månad Noggrannare bedömning av 

placeringstider 

Nämnden Sannolikhet: 

Stor 

Konsekvens: 

Stor 

Projektintäkter Korrekt redovisning av 

projektintäkter för att förebygga 

återbetalning. Även säkerställa att 

möjliga projektmedel inte missas. 

FC 

Avd.chef 

Ekonom 

Regelbundet Noggrannhet vid 

budgetering. Täta 

uppföljningar 

Nämnden Sannolikhet: 

Stor 

Konsekvens: 

Medel 

Rättssäkerhet i socialpsykiatrin Att rutin för uppföljning inom 

socialpsykiatrin följs 

Avd.chef Vuxen 

FC 

Regelbundet i 

varje ärende 

Följa föreskrifter SOSFS 

2011:9 

Nämnden Sannolikhet: 

Medel 

Konsekvens: 

Stor 

Koppling verksamhetssystem – 

ekonomisystem 

Korrekta kopplingar mellan 

verksamhetssystem och 

ekonomisystem 

Systemansvarig 

Avd.chefer 

Ekonom  

 

Vid 

delårsuppfölj-

ning per augusti 

Avdelningschefer, 

systemansvarig och ekonom 

ska säkerställ att 

kopplingarna är korrekta 

FC Sannolikhet: 

Stor 

Konsekvens: 

Medel 

Självförsörjning f.d 

ensamkommande barn 

Säkerställa att de f.d 

ensamkommande barnen får rätt 

insats för att komma i 

självförsörjning 

Avd.chefer 

FC 

Vid 

delårsuppfölj-

ning per augusti 

Ta fram rutiner för 

självförsörjning.  

Nämnden Sannolikhet: 

Stor 

Konsekvens: 

Stor 

Information/kommunikation Effektiv organisation FC 

 

Vid 

delårsuppfölj-

ning per augusti 

Nämndsekreterare tar fram 

förslag på 

kommunikationspolicy. 

FC Sannolikhet: 

Medel 

Konsekvens: 

Medel 

 

http://www.alvesta.se/
mailto:ifo@alvesta.se
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Kommunledningsfl5rvaItiingen

Per Elm@en
Processansvarig  beslutstöd
Tel.  0472-150  37

E-post:  per.elmgren@alvesta.se

Tjänsteskri'velse

Datum

2019-08-26

Å[-VES'I-A  KOålMUN
Kunmnin=li  iclscn

2019 -08- 2 8

Till  kommunstyrelsen

Kommunövergripande  plan  för  intern  kontroll  2020
samt  mall  för  återrapportering,  inklusive  tidsplan

Redogörelse

Gällande  reglemente  f?5r intern  kontroll  beslutades  av kommunstyrelsen  ijuni  2008
(KF  tj 71/2008). I februari 2017 (KS el 9/2017) kompletterades reglementet med
förvaltningsövergripande  anvisningar  för  intern  kontroll.

Förutom  att respektive  nd/styrelse  fastställer  sin  plan  för  intern  kontroll  så ska
också  kommunstyrelsen  besluta  om  en kommunövergripande  plan  för  intern
kontroll,  det vill  säga en kompletterande  plan  som  gäller  för  samtliga
nämnder/styrelse.  Denna  kommunövergripande  plan  ska  fastställas  av
kommunstyrelsen  senast  iseptember  året  f?jre denträder  i kraft.

Utifrån  riskanalysen  föreslås  följande  kontrollområden  1)  attester,  2) representation,
3) direktupphandltngar,  4) utbetalning  av lön,  5) verkställighet  av beslut  som fattats
av kommunfullmmige  samt  6) medarbetatnas  tillgänglighet.

De  kommuriövergripande  kontrollema  får  en  renodlad  stnuktur  såväl  i
genomförandefasen  som uppföljningsfasen.  Med  det menas  att samtliga  kontroller
genomförs av någon annan än i den egna organisatione4  det vill säga
kommunledingförvaltningen  genomför  kontrollerna  i alla  förvaltningar.  När
kontrollema  har genomförts  återkopplas  resultatet  till  respektive  förvaltningschef
som arbetar  in uppföljningen  i den rapport  som ska hatiteras  på respektive  nämnd
senast 31 december  2020.

I sarnband  med årsredovisningens  upprättande  är nämnderna  skyldiga  att till
kommunstyrelsen  rapporterafel/bristermedmerasom  konstaterats  vid  upp:följningar
av kontrollplanerna.  Återapporteringen  ska göras  enligt  mall  och  tidplan  som också
ska fastställas  av kommunstyrelsen  senast  i september  året  före.

Förslag  till beslut

Arbetsutskottet  föreslår  att kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Godkänna  förslag  till  kommunÖvergripande  plan  för  intern  kontroll  2020,
daterad  2019-08-26  (Bilaga  1),  samt  attuppdratill  tfömnderna  attverkställa
planen

2. Återrapportering  ska göra  enligt  bifogad  mall  (Bilaga  2)

Organlsationsnr

212000-0639
Besöksadress

Centralplan  l

Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00 vx
Hemsida

www.alvesta  se
E-post till förvaltntngen
kommunenöalvesta,se



I:::n

3. Nämnderna  ska behandla  uppföljning  av kontrollplaner  avseende  2020

senast31  december2020.

CamtllaHolmqvist

Kommunchef

Per Elm@en

Processansvarig

Bifogas

Bilaga  I  Förslag  på kommunövergripande  intern kontrollplan  2020

Bilaga  2 Förslag  på mall  för  återrapportering  intern kontroll  2020



Förslag  på Kommunövergripande  intern  kontrollplan  2020

Kommunledningsförvalföingen
2019-08-26

KOMMUNÖV!KRGRIPÅNDE  INTERN  KONTROLLPLÅN  2020

2019 -08- 2 8

IÅ
v

d

Kontrollområde Kontrolhnoment  1) Kontrollansvar

2)

Granskning

utförs  av  3)

Granskning

frekvens  4)

Rapport  ffll  5) Sannoltkhet/  

Konsekvens  6)

I
iB
'K

I

I

l Attester I Kontroll  av  att  uppdaterad

och  beslutad  attestförteckning

inkl  beloppsgränser  finns

2 Kontroll  av  att  behörigheter

överensstämmer  (navigatorn

vs attestförteckning)

Förvaltningschef Ekonom En  gång  per  år Respektive  nämnd Möjlig/Allvarlig  

. Värde  12  (3*4)

I

E

K

2 Representation Kontroll  att  rutin  och

regelverk  avseende

representation  efterlevs.

Förvagschef Ekonom En  gång  per  år. Respektive  nämnd Möjlig/Allvarlig  ,
Värde  12  (3*4)

IIU
ip

.P

H

I

I

I

3 Direkhipp-

handlingar
I Kontmll  att  inga  enskilda
direktupphandlingar

genomförts  under  kalenderåret
som  avser  liknande  varor,

tjänster  och  entreprenader  vars
tota]a  inköpssumma  överstiger

IOO tkr  per  förvaltning

2 Att  kommunen  som  heföet
inte  direktupphandlar  för  mer
än 500  tkr  per  leverantör  över
en nillande  fyraårsperiod  som
strider  mot  delegation  i

upphandlingsärende

Förvaltningschef Upphandlings-

chef
En  gång  per  år. Respektive  nd Sannolik/flnnbar

Värde  12  (4*3)

I

I

I

I

I

ip

E

R

s

4 Löner,  analyslista Kontroll  att  min  finns  och

föUS, för att säkra rätt utbetald
lön

Förvaltningschef Persona}chef En  gång  per  år. Respektive  nämnd Sannolik/kännbar  '

Värde  12  (4*3)  ,

'lK

A

5 Verkställighet  av

KF-beslut

Kontroll  att  KF  beslut

verkställs  av  nämnder/

Förvaltningschef Kommun-

sekreterare

En  gång  per  år Respektive  nämnd Sannolik/Kännbar  '

4*3=12 I



Alvesta
liornmun

KomtnunledrungsfÖrvaltningen

A

v

d

Kontrollområde Kontrollmoment  1) Kontrollansvar

2)

Granskning

utf?irs  av  3)

Granskning

frekvens  4)

Rapport  ti115) Sannoliktiet/  '

Konsekvens 6) I'
N

s

L

I

styrelser

Kontrollen  genomförs  i

samband  med  årlig

uppföliningen  (KF
arbetsordning  e) 26)  som

genomförs  av

kommunlednings-staben

I

I
I

I
I

,I

:T

I

6 Tillgänglighet Tillgänglighet  viatelefon.

Kontroll  med  hjälp  av  statistflc

som  fangas  via  växeln

Förvaltningschef IT-chef En  gång  per  år Respektive  nämnd Sannolik/Kännbar  I

Värde 12 (4*3) I

l  Beskriv  kontrollmomentet

2 Den  som  ansvarar  för  att  kontrollmomentet  genomförs  enligt  plan

3 Den  som  utför  kontrollmomentet

4 Frekvens,  dvs  vid  vilket/vilka  tillf';illen  ska  kontrollmomentet  föföras

5 Den  politiska  instans  som  ska  godkänna  uppfoljnfögen

6 S*K  dvs  Sannolikhetstalet  (högst  yärde  4)  gånger  Konsekvenstalet  (högst  vände  4)  =  Kvoten  av  de bägge.  Alla  tre  talen  redovisas  för  att  kunna  spåra  tillbaka

hur  bedömningen  gjordes.
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-12-11 1(1) 

Nämnden för arbete och lärande 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019-00253.040 

Åtgärder för budget 2020  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 november 2019 

2. Organisationsbild Allbo Lärcenter, 13 november 2019 

3. Presentation  

Redogörelse  
Intervjuer har genomförts med sex personer/tjänster som har 

stabsfunktioner, som ingår i arbetslaget Navet, på Allbo Lärcenter. De 

personer/tjänster som intervjuats har redogjort för de arbetsuppgifter 

som ingår i tjänsterna. Tjänsterna är administratör/elevhandläggare, 

intendent, utbildningsstrateg, administratör, SFI-samordnare och 

vaktmästare. 

Allbo Lärcenters stabsfunktioner inom arbetslaget Navet kan 

effektiviseras och integreras med staben på förvaltningen för arbete 

och lärande. På sammanträdet redogörs för hur detta ska ske.  

 

Beredning  

NAL AU § 76 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar enligt förslag. Beslutet ska 

gälla från 1 januari 2020.  

 

9. 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Stab 
Iren Johansson 
Utredare 

 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-12-03 
Referens 

Diarienummer 

 

 

NAL2019-00253.040 

 
  

Effektivisering av stabsfunktioner på Allbo Lärcenter 

Intervjuer har genomförts med sex personer/tjänster som har stabsfunktioner, som 
ingår i arbetslaget Navet, på Allbo Lärcenter. De personer/tjänster som intervjuats 
har redogjort för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsterna. Tjänsterna är 
administratör/elevhandläggare, intendent, utbildningsstrateg, administratör, SFI-
samordnare och vaktmästare.  

Det framkommer i de underlag som de intervjuade lämnar att stabsuppgifterna i 
Navets arbetslag motsvarar enligt beskrivning totalt 2,0 heltidstjänster, se bilaga. De 
2,0 heltidstjänsterna motsvarar administratörens tjänst till 60 %, utbildnings-
strategens tjänst motsvarande 40 % och intendentens tjänst 100 %.   

Utbildningsstrategens primära uppgift är framtagning av utbildningskoncept och 
ansökan om statsbidrag och projektmedel. Den kompetensen kan vara till nytta 
inom hela förvaltningens verksamhetsområde. Projektadministration förekommer 
även inom övriga delar inom förvaltningen som därför kan effektiviseras.  

Vid jämförelse mellan de arbetsuppgifter som beskrivs ovan som stab för Allbo 
Lärcenter med totalt 200 % tjänst (60 % administratör och 40 % utbildningsstrateg 
och 100 % intendenttjänst). Det som framkommit  vid intervjuerna om deras 
respektive tjänster i övrigt som inte anses vara stabsuppgifter framkommer ingen 
märkbar skillnad, 40 % administratör och 60 % utbildningsstrateg).   

Intendenttjänsten på 100 % innehåller till största delen arbete inom ekonom-
området. Tjänsten innehåller en del elevadministration och registrering i 
ärendesystemet dessutom. Det har framkommit att vid uppföljning av Allbo 
Lärcenters budget gör intendenten det tillsammans med ekonomen istället för 
avdelningschefen och rektorerna. Det finns en tjänst som ekonom för förvaltningen 
på arbete och lärande motsvarande 100 %. För individ- och familjeomsorgen har 
det bedömts behov av 60 % ekonomtjänst.  

Vid intervjuerna framkommer att SFI-samordnaren och administratören/ 
elevhandläggaren servar bl a lärare med schemaändringar och SFI-samordnaren 
utgör en länk mellan rektor och lärare. Samordnaren och 
administratören/elevhandläggaren uttrycker vid intervjuerna flera behov och idéer 
om utveckling inom Allbo Lärcenter. Det nämns behov av effektivare och bättre 
funktioner inom dataprogram inom SFI och KAA, som har påtalats under en längre 
period. Samordnaren uttrycker utvecklingstankar kring SFI-undervisningen som 
kräver ett nytt tänkande.  

Vaktmästaren på Allbo Lärcenter sköter demontering, montering och reparation av 
inredning för klassrum, källsortering inom verksamheten, översyn av brandlarm, 
nycklar för en del av skolorna, sandar, saltar, skottar och att datorerna fungerar. På 
förvaltningen finns AMA som sköter en hel del av vaktmästarfunktionerna och i 
övrigt har AllboHus ett ansvar för vissa delar. 

 



 

Datum 

2019-12-03 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

2(3) 

 

 

 

Slutsats/förslag 

Allbo Lärcenters stabsfunktioner inom arbetslaget Navet kan effektiviseras och 
integreras med staben på förvaltningen för arbete och lärande. Några exempel: 

 Utbildningsstrategen bör flyttas till staben på förvaltningen och därmed 
utgöra en resurs för hela förvaltningen.  

 Intendentens arbetsuppgifter bör flyttas över till ekonomen och 
administratörerna. 

 Vaktmästarens arbetsuppgifter kan till stor del skötas av AllboHus, AMA och 
att lärare, rektorer och avdelningschefen tar ett större ansvar för en del av 
arbetsuppgifterna. 

 Utvecklingsbehovet inom IT på Allbo Lärcenter bör skötas av den IT-strateg 
som ska rekryteras på förvaltningen. 

 Minska det administrativa stödet till lärare, rektorer och avdelningschef, 
som bör ansvara även för en hel del administration. 

 Administratören/elevhandläggaren och administratören bör ingå i gruppen 
stab på förvaltningen för arbete och lärande och vara underordnade 
förvaltningschefen, det innebär inte att de lokalmässigt behöver flyttas till 
staben. (Övriga avdelningscheferna på förvaltningen har ingen egen 
administrativ personal. Administrationen genomför avdelningscheferna på 
egen hand eller med stöd av staben för hela förvaltningen). 

 I dagsläget har Allbo Lärcenter blivit en verksamhet som känner sig instabil 
och utsatt för besparingar. Ett omfattande förändringsarbete bör 
genomföras inom Allbo Lärcenter tillsammans med AMA och avdelningen 
ekonomiskt bistånd för att syftet med sammanslagningen för individ- och 
familjeomsorgen och Allbo Lärcenter ska ge resultat.   

 

Ekonomisk konsekvens  

Två tjänster uppför från och med 1 augusti 2020 vilket kommer att innebära en 
besparing på 313 415 kronor, under 2020 blir det en besparing på  940 000 kronor. 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden för arbete och lärande besluta enligt 
ovanstående förslag. Beslutet ska gälla från 1 januari 2020. 

Bilagor 

Funktioner staben, Allbo Lärcenter 
Organisationsskiss 



 

Datum 

2019-12-03 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

3(3) 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
 



Ledningsorganisation Allbo lärcenter from 200101      enligt förslag till nämnd 191211 

Rektor vuxenutbildning & Avdelningschef                         Rektor IM/ SFI  

 

 

 

25 personal                 37 personal 

 

Placering stab from 200101 

1. Intendenttjänsten avvecklas 

2. Vaktmästartjänsten avvecklas 

3. Utbildningsstrateg flyttas till FAL stab, arbetsplats Parkgatan 6  

4. Elevadministratör flyttas till FAL stab, arbetsplats ALC 

5. Administratör flyttas till FAL stab, arbetsplats ALC 

6. Cafébiträde kvar på ALC 

7. Cafébiträde kvar på ALC 

8. Syv kvar på ALC 

9. rektor IM/ gy och SFI kvar på ALC 

 

1 rektor 

2 cafépersonal 

1 syv  

 

Vuxenutbildning 

21 personal 

IM 

17 personal 

SFI 

20 personal 



Arbetslag NAVET 



Arbetslagets uppdrag

Servar 1100 studerande internt, 700 studerande 
externt och 70 anställda samt utveckla 
verksamheten inför dagens och framtida 
samhällsutmaningar.



• Administrativ service 

• KAA – (kommunalt aktivitets ansvar) samordning 

• Vaktmästeritjänster

• Studie- och yrkesvägledning

• Projektledning

• Caféservering 

• Utvecklingsverksamhet

NAVETS funktioner

På nästa bild specificeras stabsfunktioner inom arbetslaget NAVET 



Stabsfunktioner inom 
arbetslaget NAVET 

Administratör – Laila 60 %
Löner på hela ALC.
Löner på Socialpsykiatrin.
Fakturor IM. 
Registrering av buss- och tågkort. 
Inackordering- och självskjutsbidrag inom 
kommunen.
Hantering av gamla betyg som efterfrågas

Utbildningsstrateg – Johan 40 %
Ansökan av statsbidrag.
Ansökan av projektmedel.
Framtagning av nya utbildningskoncept.
Omvärldsbevakning.

Intendent – Lena 100 %
Uppföljning och redovisning av statsbidrag. 
Ekonomi (uppföljningar, budget och bokslut).
Elevadministration, lista för uppföljning av gymnasieelever.
För- och efterkalkyler och andra beräkningar.
Kontering och granskning av fakturor vux och gemensamt (även för 
socialpsykiatrin).
Intern och extern fakturering. 
Utbetalningar (även för socialpsykiatrin).
Handläggning diariet.
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NAL §       Dnr NAL2019-00249.040 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019, 16 november 2019 

Redogörelse  

Under sammanträdet redogör förvaltningens ekonom för den 

ekonomiska månadsrapporten per oktober 2019. 

Total befarad avvikelse för nämnden för arbete och lärande per 

oktober är 24 miljoner kronor. Den befarade avvikelsen består både av 

placeringskostnader på avdelning missbruk, -2,5 miljoner kronor men 

även ekonomiskt bistånd där den förväntade avvikelsen förväntas vara 

-6,6 miljoner kronor.  

Köp av utbildning som står för en stor del av avvikelsen för både 

gymnasieutbildning och vuxenutbildning befaras avvika från 

budgeterat anslag. När det gäller köp av utbildning totalt sett så 

förväntas den negativa avvikelsen vara drygt -9 miljoner kronor.  

Viktigt att poängtera är att då det skett en omorganisation mellan åren 

2018 och 2019 är beloppen inte helt jämförbara.  

 

Beredning  

NAL AU § 75 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna månadsrapport 

per oktober 2019. 

Protokollet skickas till   

Ekonomiavdelningen  

10. 



 Datum: 2019-11-15 

 Dnr: NAL 2019-00249-040 

 

Information mottagen av ordförande Datum 2019-11-15 
 
………………………….. 
(ifall beslut inte tagits av AU 
 eller nämnd) 

 

Förenklad ekonomisk månadsrapport 2019-10-31 
Nämnden för arbete och lärande 
 

 
Tabell A 

Mnkr* Utfall 

201810 

Utfall 

201910 

Budget 

201910 

Utfall 

201812 

Prognos 

201910 

(X) 

Föreg 

Prognos 

Budget  

201912 

(Y) 

Avvikelse 

(Y-X) 

Intäkter -70,9 -60,8 -65,6 -91,3 -81,5 -77,6 -78,7 2,8 

Personalkostnader 112,4 117,4 116,8 135,7 143,0 138,8 140,2 -2,8 

varav AMA-anst 16,9 2,6 8,9 20,6 22,9 19,4 21,5  -1,4 

Övriga kostnader 142,7 145,5 128,3 176,7 178,0 172,9 154,0 -24,0 

Nettokostnad 184,2 202,1  179,5 221,1 239,5 234,1 215,5 -24,0 

*En omorganisation har skett mellan 2018 och 2019 vilket gör att beloppen inte är helt jämförbara 

 

Tabell B 

Mnkr* Utfall 

201810 

Utfall 

201910 

Budget 

201910 

Utfall 

201812 

Prognos 

201910 

(X) 

Föreg 

Prognos 

Budget  

201912 

(Y) 

Avvikelse 

(Y-X) 

Nämnd- o 

styrelseverksamhet 

0,7 1,1 

 

0,7 0,9 1,3 1,2 0,8 -0,5 

Förvaltningskontor & stab 

Allbo LC 

90,6 

 

106,4 97,2 111,9 128,5 121,8 116,4 

 

-12,1 

-varav köp av utbildning 60,3 70,3 61,5 72,9 83,2 76,8 73,8 -9,4 

-varav övriga fasta kostnader 18,3 19,6 20,5 23,5 25,2 25,2 24,6 -0,6 

Barn & Familj, inkl 

familjeenheten 

28,3 24,5 25,4 35,0 29,1 29,9 30,5 1,4 

Ensamkommande 

flyktingbarn 

6,0 3,5 1,9 7,1 3,0 2,6 2,3 -0,7 

Ekonomiskt bistånd 19,8 22,4 16,3 24,1 26,2 26,8 19,6 -6,6 

Avd. vuxen – missbruk, 

socialpsykiatri 

18,6 22,8 21,1 23,1 27,8 27,8 25,3 -2,5 

Arbetsmarknadsavdelningen 4,2 1,7 4,2 4,9 4,4 5,1 5,1 0,7 

Gymnasieverksamhet 4,8 6,1 5,4 6,6 6,4 6,6 6,8 0,4 

Vuxenutbildning 11,2 13,6 7,3 7,5 12,8 12,3 8,7 -4,1 

Nettokostnad 184,2 202,1 179,5 221,1 239,5 234,1 215,5 -24,0 

*En omorganisation har skett mellan 2018 och 2019 vilket gör att beloppen inte är helt jämförbara 

 
 
 

1. Övergripande kommentarer till tabell A och tabell B: 
Då en omorganisation har skett mellan åren 2018 och 2019 har skett så är inte beloppen helt 

jämförbara. 

 

2 Kommentarer till utfall 
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: 
Beträffande intäkter så är utfallet per okt -60,8 mnkr vilket är lägre än budget. De förväntade intäkter 

som beräknas komma från migrationsverket är med i redovisat utfall, dock råder en stor osäkerhet 

kring dessa. De intäkter som inte är med är de som är budgeterade för eventuella utbildningar för 

vuxna på hösten. Anledningen till att intäkterna inte är med är att det är osäkert om intäkterna kommer 



  

   

att komma och om de kommer hur mycket. Det beror på hur många elever som söker olika 

utbildningar. 

 
2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader 
Personalkostnaderna ligger något över budget. 

 
2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader 
Vad gäller övriga kostnader så är utfallet 145,5 mnkr, medan budget är 128,3 mnkr. Avvikelsen består 

i bland annat placeringskostnader, ekonomiskt bistånd och köp av utbildning.  

 

3 Kommentarer till prognos 
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: 
I oktoberprognosen förväntas intäkterna generera en positiv budgetavvikelse om ca 2,8 mnkr, mycket 

beror dock på om migrationsverket ger avslag på intäkter i samband med placeringar på HVB och 

familjehem. Arbetsmarknadsenheten förväntas få in mer intäkter än budgeterat, detta kommer dock att 

balanseras av högre personalkostnader än budgeterat. 

 
3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader 
Per oktober är den förväntade avvikelsen för personalkostnader ca -2,8 mnkr, större delen består av 

anställda av arbetsmarknadsavdelningen, men även vuxenutbildning har en negativ avvikelse. Övriga 

avdelningar har överskott på personalkostnader. 

 
3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader 
När det gäller övriga kostnader så förväntas en negativ avvikelse på ca -24,0 mnkr. Den befarade 

avvikelsen består både av placeringskostnader på avdelning missbruk, men även ekonomiskt bistånd. 

Även köp av utbildning för både gymnasieutbildning och vuxenutbildning befaras avvika från 

budgeterat anslag. När det gäller köp av utbildning totalt sett så förväntas den negativa avvikelsen vara 

drygt -9 mnkr.  
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NAL §       Dnr NAL2019-00227.040 

Åtgärdersplan för budget i balans  

Beslutsunderlag 

1. Upprättad åtgärdsplan för budget i balans 2 december 2019 

2. Planering av åtgärdsplan, 11 november 2019. 

Redogörelse  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, § 115, att uppdra 

åt förvaltningen för arbete och lärande att omgående vidta åtgärder 

samt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans. Åtgärder och 

åtgärdsplaner ska rapporteras till kommunstyrelsen i november.  

Nämnden för arbete och lärande beslutade på sitt sammanträde 1 

oktober 2019, NAL § 76, att ge e ordförande och förvaltningschef i 

uppdrag att ta fram åtgärder och åtgärdsplan till nämndens 

sammanträde den 11 december. 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna framtagen 

åtgärdsplan för budget i balans. 

 

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen  

11. 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6  

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-03 
Referens 

Diarienummer 

 

 

NAL2019-00227.040 

 
  

Åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans, nämnden 
för arbete och lärande 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, § 115, att uppdra åt förvaltningen för 
arbete och lärande att omgående vidta åtgärder samt ta fram åtgärdsplaner för budget i 
balans. Åtgärder och åtgärdsplaner ska rapporteras till kommunstyrelsen i november.  

Nämnden för arbete och lärande beslutade på sitt sammanträde 1 oktober 2019, NAL § 76, 
att ge e ordförande och förvaltningschef i uppdrag att ta fram åtgärder och åtgärdsplan till 
nämndens sammanträde den 11 december.  
 
Följande områden har arbetats fram för att skapa en budget i balans: 
 

1. Minskade personalkostnader (exklusive stödboende) inom Allbo Lärcenter, staben 
på förvaltningen, barn och familj och ekonomiskt bistånd. 
Besparing: 2,65 miljoner kronor  
 

2. Arbeta ytterligare med förebyggande insatser och insatser på hemmaplan. 
Dessutom inriktning på placering i familjehem istället för kostsamma HVB-
placeringar. 
Besparing: 3,125 miljoner kronor 
 

3. Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, inklusive flyktingar genom att arbeta 
vidare med att få folk i egen försörjning. Fortsatt fokus på att föra ihop ekonomiskt 
bistånd, Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsavdelningen. Arbetsmetod omfattar 
kartläggning, utbildning utifrån den enskildes kompetens samt 
arbetsmarknadsanställningar. 
Besparing: 6 miljoner kronor 
 

4. Minskade kostnader för köp av utbildning genom att rektor och kommunalt 
aktivitets ansvar (KAA) ska kartlägga elevernas närvaro och att eleverna avslutar sin 
utbildning. Det har tagits fram ett förslag om att starta någon form av IM-spår med 
inriktning på bland annat fordon.  
Besparing: 4,4 miljoner kronor  
 

5. Minskad elevpeng för vuxenutbildning. Det innebär att man får effektivisera 
utbildningen för vuxna.  
Besparing: 1,2 miljoner kronor 
 

6. Förändring/effektivisering av verksamheten på Allbo Lärcenter. 
Besparing: 3,1 miljoner kronor  
 

7. Ökat intäktskrav bland annat genom att söka projektpengar. 
Besparing: 1,1 miljoner kronor 
 

8. Minskade lokalkostnader för Allbo Lärcenter genom flytt av IM till 
Hjärtenholmsvägen. 
Besparing: 500 000 kronor  
 



 

Datum 

2019-12-03 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

2(2) 

 

 

 
9. Nedläggning av stödboende för ensamkommande. 

Besparing: 3,5 miljoner kronor 
 

10. Neddragning av overheadkostnader till exempel utbildning. 
Besparing: 500 000 kronor  

 
Förvaltningen för arbete och lärande arbetar med målarbete, kvalitetsarbete samt för att 
stärka stöd- och ledningsprocesserna. Nämnden arbetar med att kort- och långsiktigt uppnå 
en ekonomi i balans.   
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna framtaget förslag på 
åtgärdsplan.  

 
 

 



Atgardsplan  Forvaltnmgen  for  arbete  och  larande
Belopp  anges  itkr

ii l i- i- !.  "
il 'Minska  perso-nalkostnader  ( exkl  stödboende) -?6501

I
berörd;  cheferI !131åi' aa,,cieåi

2 Växla till lägre/ minskade HVB/ famiIjehemskostnader -3125 bof  och  vux  avdelningschefer 200701 aug  delår
3 Minskning  av ekonomiskt  bistånd,  inkl  flykting -6000 Ek bist/AMA/  ALC helår aug  delår
4 Behov  av att  spara  köp  av utbildning -4400 IM/gyrektor  +förvchef ht 20 mars

5 Minskning  av elevpeng  vuxenutbildning -1200 avdchef  ALC+  förvchef mars mars

6 Förändring  av bl a verksamheten  för  VO -3100 avdchef  ALC+  förvchef mars mars

7 .Ökat intäktskrav,  projekt/statliga -1100 förvchef+  avdchef  ek  bist helår aug  delår
8 Minskade  lokalkostnader -500 avdchef  ALC  + förvchef maj maj
9 Nedläggning  av stödboende -3500 förvchef maj maj

10 Neddragning  av Ohkostnader -500 samtliga  chefer helår helår
Summa -26075
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NAL §       Dnr NAL2019-00175.738 

Statistik från ekonomiskt bistånd, Allbo Lärcenter och 
arbetsmarknadsavdelningen  

Redogörelse  

På sammanträdet redogörs för statistisk från ekonomiskt bistånd, 

Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsavdelningen.  

 

Beredning  

NAL AU § 78 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL §       Dnr NAL2019-00062.006 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete 
och lärande 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per oktober 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, statistik över friskvårdsbidrags 

användning, Lex Sarah anmälan, tillbud och olyckor. 

 

Beredning  

NAL AU § 80 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

 

  

 

13. 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 22,96 22,64 21,44 19,65 18,36 17,61 16,7 15,88 15,24 14,56 13,61 13,15

A. Kommun 21,2 21,15 21,19 21,05 21,06 21,35 21,6 21,76 21,98 22,19 22,36 22,71
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 1,63 1,55 1,59 1,41 1,46 1,51 1,58 1,31 1,15 1,39 1,44 1,9

A. Kommun 1,76 1,75 2,01 2,01 2,1 1,83 1,85 1,64 1,54 1,72 2,02 2,26
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 6,51 6,36 6,18 5,8 5,6 5,61 5,53 5,35 5,17 5,08 4,93 4,91

A. kommun 6,05 6,02 6,03 5,98 6,02 6,1 6,16 6,2 6,27 6,29 6,24 6,3
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 7,99 4,15 5,02 5,17 5,13 5,95 5,48 3,81 2,2 3,96 5,02 6,12

A. Kommun 6,62 5,65 6,9 7,7 7,44 6,78 6,26 5,09 4,05 5,33 6,84 7,53
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 59,25 59,69 59,59 61,37 63,02 62,3 63,45 64,69 64,29 63,44 63,59 63,48

A. kommun 61,14 60,96 60,33 61,14 61,56 62,81 63,45 64,15 64,66 64,64 65,21 64,94
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 16 15 12 16 14 11 12 12 13 17 19 20
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 30,26 34,62 47,98 44,3 41,92 37,44 39,19 40,18 39,73 38,39 37,22 35,59

A. kommun 31,92 31,34 31,13 31,63 32,57 32,33 32,86 32,37 31,97 32,84 32,73 32,06
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NAL §       Dnr NAL2019-00240-000 

Meddelanden  

Beslutsunderlag  

1. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 2404-19, 31 oktober 2019 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 5255-19, 18 november 2019 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 5256-19, 18 november 2019 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4768-19, 19 november 2019 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 297-19, 20 november 2019 

Redogörelse  

På sammanträdet redogörs för ekonomin på förvaltningen för arbete 

och lärande. 

 

Beredning  

NAL AU § 81 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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NAL AU §       Dnr NAL2019-00089.002 

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 november 2019. 

2. Avdelningen Barn och familj, per november 2019. 

3. Avdelningen Vuxen, per november 2019. 

4. Avdelning Allbo Lärcenter, per november 2019. 

 

Beredning  

NAL AU § 82 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till 

protokollet. 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NAL §       Dnr NAL2019-00241.000 

Övriga frågor 

 

16. 


	1. Kallelse till nämnden 11 december 2019
	3. Godkännande av dagordning
	4. Informations- och diskussionsärenden
	5. Information om resurscentrum för att bekämpa våld i nära relationer
	5.1 Presentation - Resurscentrum i Kronobergs län
	6. Information om kommunens aktivitetsansvar
	6.1 Presentation av KAA
	7. Återapportering av projekt Hemmamamma
	7.1 Tjänsteskrivelse Hemmamamma projektet
	8. Återrapportering av internkontrollplan 2019
	8.1 Återrapportering av internkontrollplan 2019
	8.2 Internkontrollplan 2019
	8.3 Kommunövergripande plan för internkontroll samt mall för återrapportering, inklusive tidsplan
	9. Åtgärder för budget 2020
	9.1 Tjänsteskrivelse rapportering stabsfunktioner på Allbo Lärcenter
	9.2 Organisationsbild Allbo Lärcenter
	9.3 Presentation
	10. Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019
	10.1 Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019
	11. Åtgärsplan för budget i balans
	11.1 Åtgärdsplan för budget i balans
	11.2 Planering av åtgärdsplan.
	12. Statistik från ekonomiskt bistånd, Allbo Lärcenter och arbetsmarknadsavdelningen
	13. Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete och lärande
	13.1 Sjukfrånvarostatistik per oktober 2019
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14. Meddelanden
	15. Delegationsbeslut
	16. Övriga frågor

