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

Tid Torsdag den 18 juni 2020 kl. 08:00 till ca 12:30 
Plats Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6, Alvesta 
 

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

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

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  
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Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 18 juni 2020 
kl. 08:00 – ca 12:30 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 685  

 

2. 1
. 

Val av justerare  
Dnr 687  

 

3. 1
. 

Godkännande av dagordningen 
Dnr 683  

 

4. 1
. 

Informations- och diskussionsärenden 
Dnr 684  

 

5. 1
. 

Brukarundersökning kring ensamkommande ungdomars tankar och erfarenheter kring mottagandet och 
integrationen i Alvesta kommun 
Dnr 2020-00116 139 

 

6. 1
. 

Sekretessärende  
Dnr 2020-00117 000 

 

7. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2020 
Dnr 2020-00111 040 

 

8. 1
. 

Åtgärdsplan för en budget i balans  
Dnr 2019-00227 040 

 

9. 1
. 

Revisionsrapport: Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten samt hur 
kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktplikt 
Dnr 2020-00083 007 

 

10. 1
. 

Utredning/genomlysning av arbetsmarknadsavdelningen, AMA. 
Dnr 2020-00090 000 

 

11. 1
. 

Beslut om nationella gymnasieprogram i form av lärlingsutbildning, med start höstterminen 2021 
Dnr 2020-00099 600 

 

12. 1
. 

Riktlinjer avdelning ekonomiskt bistånd 
Dnr 2020-00098 754 

 

13. 1
. 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd 
Dnr 2020-00073 754 
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14. 1
. 

Återrapportering gällande avgift för personer med insatsen boendestöd 
Dnr 2020-00021 000 

 

15. 1
. 

Arbetsmiljö 
Dnr 2020-00027 020 

 

16. 1
. 

Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00025 002 

 

17. 1
. 

Meddelanden 
Dnr 2020-00026 000 

 

18. 1
. 

Övriga frågor 
Dnr 2020-00076 000 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 
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Brukarundersökning kring ensamkommande 
ungdomars tankar och erfarenheter kring mottagandet 
och integrationen i Alvesta kommun 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Besart Ferati och Parham Nessani har under våren genomfört praktik kopplat till 
sina universitetsstudier vid förvaltningen. De har under sin praktik genomfört en 
brukarundersökning med syfte att få mer kunskap om ensamkommande 
ungdomars tankar och erfarenheter kring mottagandet i Alvesta kommun och 
integration i kommunen.  

Undersökningen har genomförts i formen av en kvalitativ undersökning. Intervjuer 
har genomförts med fyra ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande 
barn.    

Bilagor 

Rapport, Brukarundersökning, daterad den 9 juni 2020.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
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Brukarundersökning 

Bakgrund och syfte 

Syftet med brukarundersökning har varit att få mer kunskap om 

ensamkommande ungdomars tankar och erfarenheter kring deras mottagande 

i Alvesta kommun samt deras integration i kommunen. För att genomföra 

denna studie har detta genomförts med hjälp av kvalitativ metod, det vill 

säga semistrukturerade intervjuer där intervjudeltagarna fick möjligheten att 

beskriva sina tankar och erfarenheter av mottagandet i Alvesta kommun. 

Semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt för oss att kunna analysera 

vårt datamaterial. Denna brukarundersöning är utförd av Besart Ferati och 

Parham Nessani som är två studenter som studerar på Linnéuniversitetet i 

Växjö, som har utfört sin examenspraktik i Alvesta kommun inom 

förvaltningen för arbete och lärande.  

 

Studiens målgrupp är ensamkommande ungdomar i Alvesta kommun. Vi har 

genomfört fyra intervjuer med ensamkommande ungdomar där vi ställde 

frågor om deras väg till Sverige, etablering, integration och framtidsplaner. 

Vi kom i kontakt med ungdomarna genom att personal från ungdomsboende 

hänvisade oss till dessa ungdomar och gav oss deras kontaktuppgifter. 

Därefter kontaktade vi samtliga ensamkommande ungdomar i Alvesta 

kommun varav fyra ungdomar ville ställa upp på en intervju därmed innebär 

det att nio av ungdomarna ville inte medverka i studien. En anledning till att 

ungdomarna inte ville medverka i studien kan vara för att vi före intervjuerna 

träffade endast 3 av ungdomarna, vilket kan ha begränsat antal 

intervjudeltagare. Med tanke på att detta ämnet berör ungdomarna, upplever 

de inte förtroende för oss och därmed undviker de att beskriva sina 

personliga tankar och åsikter. Ytterligare svårigheter med att få ungdomarna 

att delta i undersökningen kan vara att de misstänker att informationen som 

samlas in under intervjun kommer överlämnas till myndigheter. Under 

processen med brukarundersökningen, önskade vi oss att kunna utföra fler 
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intervjuer för att kunna få mer datamaterial att arbeta med. Ju mer 

omfattande datamaterial man har desto mer lämplig blir sammanställningen. 

 

Vägen till Sverige: 

Under intervjuns gång redogör ensamkommande ungdomarna att resan till 

Sverige har varit en utmaning för dem. Några av ungdomarna beskriver att 

de har blivit illa behandlade under resan till Sverige av både polis och 

gränspatruller från länder som exempelvis Grekland, Turkiet och Serbien. 

Ungdomarna redogjorde även för att ta sig till Sverige fick de passera ett 

antal europeiska länder genom tåg, buss, båtar och till fots. Däremot varierar 

restiden för ungdomarna, för vissa av ungdomarna tog resan till Sverige ca 2 

månader och för en av ungdomarna tog det ca 10-12 timmar.  Ungdomarna 

upplevde resan från Turkiet till Grekland var jobbigast, där de menar att 

båtresan till Grekland var osäkert. Under en intervju med en 

ensamkommande ungdom beskriver han “vi var tvungna att ta oss till 

Grekland via båt, den här båten som vi åkte med är ingen säker båt och vi 

var rädda hela tiden att den skulle gå sönder. Vi var nästan 40 stycken som 

satt i en 7-8 meter lång båt”.  

 

Förväntningar och mottagande  

Tre av ungdomarna medger under intervjun att de inte hade någon som helst 

information om Sverige, utan hamnade här efter att smugglaren lämnat de 

här eller att de blivit tipsade av kompisar. Däremot beskrev en av 

ungdomarna att hans familj varit delaktiga i resan till Sverige, det ordnade 

familjen genom att ta kontakt med en smugglare. Det som ungdomarna 

förväntade sig av det nya landet var att de skulle kunna känna trygga och 

fria, samt att kunna få möjligheter till arbete och utbildning. Ungdomarna 

menade att det var som de förväntade sig, det vill säga att Sverige är ett land 

som kan erbjuda arbete, utbildning och trygghet. Under intervjun beskriver 

en av dem ensamkommande ungdomarna sina förväntningar om Sverige 

samt önskan om att vara oberoende av sin familj ““Jag hoppades på att det 

skulle finnas någon form av trygghet när jag anlände till Sverige, att jag 

kunde ta och bestämma över mitt liv, liksom strukturera mitt egna liv”.  
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Delaktighet 

Två av ensamkommande ungdomarna hävdade att de trivdes på HVB-

hemmet samt fick vara med och bestämma hur dagarna skulle se ut bland 

annat val av olika aktiviteter Ungdomarna medger även att personalen 

behandlade dem på ett värdigt sätt. Däremot beskrev en av ungdomarna att 

det var oftast personalen på boendet som planerade och anordnade 

aktiviteter.  

“Nej, det var personalen som fixade allt. De skrev in oss i skolan också. /…/ 

Från början var det mycket aktiviteter på boendet men därefter mot slutet av 

oktober eller december 2015 kom det ännu mer ensamkommande barn, vilket 

ledde till att Alvesta kommun inte hann med att placera alla och vissa bodde 

till och med på hotell för att det var så många.” 

Vidare beskrev en av ungdomarna att han blivit illa behandlad av en 

fosterfamilj, där under en resa med fosterfamiljen uppstod en händelse som 

resulterade till konflikt med fosterfamiljens mamma och pappa. Incidenten 

medförde till att denna ensamkommande ungdom blev placerad i en annan 

fosterfamilj.  

 

Samtliga ungdomar redogör att deras socialsekreterare/handläggare har varit 

till stor hjälp för dem och alltid funnits där för dem.  

 

Svårigheter och problem i Sverige 

Ett återkommande mönster i ungdomarnas utsagor är det har funnits 

kommunikationssvårigheter med migrationsverket, dels uppger flera av dem 

att åldersbedömningen inte varit rättvis. Ungdomarna har svårt att begripa 

hur en myndighet kan dra slutsatser om deras ålder baserat på ett antal tester. 

Ytterligare svårigheter som ungdomarna stött på i Sverige är väntetiden på 

beslut från migrationsverket. Somliga ungdomar uppger att de haft långa 

väntetider på beslut, ungdomarna anser att den långa väntetiden varit psykisk 

påfrestande och varit jobbigt. En av ungdomarna uttrycker sina tankar om 

den långa väntetiden på följande sätt “under väntan på mitt besked var det 

jobbigt. Jag kanske väntade i 11 månader på svar från migrationsverket. 

Men sen fick jag ett bra svar vilket var en lättnad. Under väntetiden kände 

jag mig deprimerad och hade ångest och massa tankar”.  Ytterligare 
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svårigheter som ungdomarna beskriver under intervjuerna är att det har varit 

svårt att begripa hur man bland annat ska söka sig till olika program eller 

generellt hur skolsystemet verkar. Dock har deras gode män hjälpt dem med 

val och sökning av gymnasieprogram.  

 

Integration 

Samtliga ungdomar uppger att de har gått i skolan i hemlandet, det som kan 

konstateras är att alla ungdomar har gått ut lågstadiet i sina hemländer. 

Däremot är det två av ungdomarna som inte gått färdigt grundskolan och 

istället har man ägnat sig åt arbete och två av ungdomarna har gått ut 

grundskolan innan flytten till Sverige. Efter flytten till Sverige har samtliga 

ungdomar gått språkintroduktion. Det som ungdomarna upplever är viktigt 

för att man ska kunna känna sig som en del av det svenska samhället är 

arbete och utbildning. Under en intervju med en av ensamkommande 

ungdomar lyfter personen fram sina tankar om vad samhället har för 

föreställningar gentemot ensamkommande “samhället har en liten annan 

bild om oss.. just nu känns det som att de har lite mer fördomar mot 

Afghaner. De tror att vi inte jobbar, inte lär oss språket och de tror att de 

flesta säljer narkotika. De flesta har en dålig bild om oss. Den bilden 

påverkar oss jättemycket. Det kanske är 5 % som inte sköter sig men den 

dåliga bilden påverkar alla”.   

 

Det som även framkommer under intervjuerna med de ensamkommande 

ungdomarna är att dem hävdar att man inte blir sedd som “svensk” av 

majoritetssamhället. Flertalet av ungdomarna redogör att man många gånger 

fått motstå nedvärderande kommentarer riktade mot deras etnicitet, en av 

ungdomarna beskriver under intervjun på följande sätt “Jag tycker det är 

svårt när folk säger till en att du är blatte eller flykting, att man får höra 

sånt. Sånt har man fått höra mycket när man har varit och festat och folk 

som man inte känner som säger sådant till en”. Tre av ungdomarna redogör 

under intervjun att deras gode män har varit till stöd för dem. Gode männen 

har bland annat hjälpt ungdomarna med myndighetsärenden, körkort och 

utbildning. Däremot beskriver en av ungdomarna att han inte varit nöjd med 

sin god man, det vill säga att endast träffat sin god man vid 4 tillfällen och 
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därför har inte gode mannen inte varit till stöd för honom. Ungdomen 

upplever att vissa gode män utnyttjar sin roll som god man för egen 

ekonomisk syfte.  

 

Framtidsplaner 

Ungdomars framtidsplaner är att utbilda sig, tre av ungdomarna redogör att 

de i framtiden vill utbilda sig där en av ungdomarna vill studera IT, den 

andra socionom och den sistnämnde polis. Däremot redogjorde den fjärde 

ungdomen att han inte vill studera vidare utan vill arbeta som rörmokare 

efter studenten. Samtliga ungdomar uppger att de har planer på att kunna 

köpa hus i framtiden och bilda familj. Vidare beskriver alla ungdomar att de 

kan tänka sig bo kvar i Alvesta kommun i framtiden eftersom att de trivs och 

är trygga.  
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Sekretessärende  

Handlingar i ärendet lämnas under sammanträdet.  
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Ekonomisk månadsrapport per maj 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per maj 2020.   

Sammanfattning 

Vid uppföljningen per maj förväntas förvaltningen för arbete och lärande vid årets 
slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterande anslag om ca -18,6 
miljoner kronor. 

Gällande intäkterna görs bedömningen att förvaltningen som helhet, per helår 
kommer ha en total positiv avvikelse mot budet med totalt 0,3 miljoner. När det 
gäller personalkostnader så ligger prognostiserat utfall per helår på en positiv 
avvikelse med 2,5 miljoner kronor. Den största avvikelsen från budget återfinns 
under övriga kostnader.  För övriga kostnader prognostiseras, per helår, en negativ 
avvikelse mot budget med -21,4 miljoner kronor. Den post där avvikelsen är som 
störst är ”köp av utbildning”, där en prognostiserad negativ avvikelse per helår 
uppgår till -12 miljoner kronor  

Bilagor 

Månadsrapport per maj 2020, daterad den 4 juni 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

.  



Alvesta
kommun

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande
Månadsrapport  per  maj  2020

Ekonomisk  månadsrapport  2020-05-31

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

-22,4  -17,8  -27,9  -76,2  -66,6  -66,5

59,2  51,4  53,9  138,4  127,0  127,5

67,2  71,9  64,2  174,7  173,7  173,4

-66,3  0,3

129,5  2,5

152,3  -21,4

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

Tabell  2. Driftredovisning  per  verksamhet
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Förvaltnin@skontoroch  övergripande

verksamhet

varav kop av utbildmng

varav ovri@a fasta kostnad  er

Barn&Familj

varav stodboende

Ekonomiskt  bistånd

Avd vuxen,  missbruk&socialpsykiatri

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Gymnasie-  och  vuxenutbildning,  Allbo

LC * *

varav egen gymnasieutbildmng,  SFI

varav egen vuxenutbildning
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7,4

0,5

48,7

35,9

8,6
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-1,2
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13,0

3,0

13,2

5,8

5,2

0,6

45,0

30,8

g,g

14,2

-0,5

8,4

11,8

3,1

7,1

3,8

1,7

1,3

118,1

81,8

24,2

32,6

2,5

26,5

27,9

3,1

27,4

7,6

12,0

1,4

119,7
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23,3

32,4
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6,4

19,5
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2,9

-1,4

106,3

73,9
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34,1
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" (+) innebär  overskott,  (-) innebär  underskott  av utfe.ll  lämfört  med budget

"en  omorgarusation  inom  avdelningen  har  skett  vilket  gör  att  siffrorna  inte  är  helt  jämförbara  med  föregående  år

1  Kommentar  till  utfall  och prognos

Totalt  sett  förväntas  förvaltningen  för  arbete  och lärande  vid årets  slut  ha en negativ  awikelse
gentemot  budgeterade  anslag  på ca -18,6  mnkr.

1.1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter
Beträffande  intäkterna  för  FAL så bedöms  de ge en positiv  awikelse  på totalt  sett  ca O,3 mnkr,  även
om intäkterna  inte  kommer  in enligt  budget  på en del avdelningar.

För förvaltningskontor och över@ripande  verksamhet så bedöms intäkterna @e en positiv awikelse  på
ca O,5 mnkr,  detta  härrör  från  köp av utbildning  och återsökning  av moms.
När det  gäller  avdelningen  Barn & Familj  så bedöms  intäkterna  ge en positiv  budgetawikelse  och det
avser  till största  delen  intäkter  från  migrationsverket  för  återsökning  i samband  med
ensamkommande  flyktingbarn.

Informa,tion moJtagepov ordförande Datum
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Beträffande  stödboendet  för  ensamkommande  flyktingbarn  så beräknas  intäkterna  komrna  in enligt

budget.

Avseende  ekonomiskt  bistånd  så förväntas  en negativ  awikelse  på -0,8 mnkr  och det  avser  till största

delen  en minskning  av etabIeringsschabIonen.  EtabIeringsschabIonen  minskar,  men det  är svårt  att

göra  en bedömning  av hur  mycket  och i vilken  takt  minskningen  infaller.

Avseende  avdelning  Vuxen  så bedöms  intäkterna  ge en positiv  awikelse  på ca O,5 mnkr.

Arbetsmarknadsavdelningen  beräknar  få in intäkter  enligt  budget,  de består  till största  delen  av tex

lönebidrag  från  arbetsförmedlingen.

FörAllbo  lärcenters  verksamheter  så beräknas  en negativ  awikelse  på totalt  ca -0,8  mnkr.  Intäkterna

består  av ersättning  från  migrationsverket  för  asylelever  och för  etableringsschablonen  till  SFI-

undervisning  och undervisning  i samhällsorientering.  Intäkterna  består  även av statsbidrag  från

skolverket för vuxenutbildnin(B.  Detta statsbidrag är avhängigt av om eleverna fullgör sina åtaganden

och klarar  sina studier.

När det  gäller  utfallet  så är det  lägre  äri budget  och detta  beror  på att  en del intäkter  inte  har  bokats  in

enligt  budget  och att  skolverkets  intäkter  inte  kan fördelas  och bokas  förrän  eleverna  har klarat

studierna,  annars  måste  statsbidragen  betalas  tillbaka.

Driftredovisning  per  verksamhet,  INTÄKTER
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Nämnd

Förvaltningskontor  och övergripande

verksamhet

varav köp av utbildning

varav  övriga  fasta kostnader

Barn&Familj

varav stödboende

Ekonomiskt  bistånd

Avd vuxen, missbruk&socialpsykiatri

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Gymnasie- och vuxenutbildning,  Allbo

l(:  * *

varav  egen gymnasieutbildning, SFI

varav egen vuxenutbildning

O,O

-3,3

-2,4

O,O

-11,1

-4,1

-9,9

-2,8

-24,0

-15,5

-5,2

-8,9

O,O

-2,8

-2,0

O,O

-10,2

-4,1

-10,7

-2,3

-24,0

-16,3

-6,2

-9,6

O,O

0,5

0,4

O,O

0,9

O,O

-0,8

0,5

O,O

-0,8

-1,O

-0,7
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Migrationsverket

Arbetsförmedlingen

Skolverket

Övriga"

"tex  länsstyrelsen,

socialstyrelsen,  regionen

-21,7

-24,0

-10,1

-10,8

m

1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

När det  gäller  personalkostnader  så ligger  utfallet  lägre  än budgeterat,  prognosen  visar  en förväntad
positiv  awikelse  på ca 2,5 mnkr.

För förvaltningskontoret  och övergripande  verksamhet  är den  förväntade  awikelsen  vad gäller
personalkostnader  -0,3 mnkr.

Avseende  avdelning  Barn&Familj  så är awikelsen  positiv  på ca 4,6 mnkr.  Det  avser  till  stor  del
lönekostnader  för famiJehem och för stödboendet  för  ensamkommande  flyktingbarn.  Om fler  barn
placeras  på familjehem  så kommer  detta  att  påverkas.  Vad gäller  stödboendet  så budgeterades
personal  tills  stödboendet  läggs ner, dock  har  flera  av personalen  sökt  sig till  andra  jobb  tidigare  än
beräknat  vilket  gör  att  det  blir  en positiv  awikelse  för  personaldelen.
När det  gäller  avdelningen  för  ekonomiskt  bistånd  så finns  en mindre  awikelse  om -0,2 mnkr
gentemot  budgeterat  anslag  beträffande  personalkostnader.

Beträffande  avdelning  vuxen  så är awikelsen  för  personalkostnader  ca -0,3 mnkr.  På avdelningen  var
planeringen  att  inte  tillsätta  vikariat,  men då inflödet  av ärenden  är hög så har  förstärkning  inom
personalsidan  varit  tvungen  att  göras.

För arbetsmarknadsavdelningen  så håller  personalbudgeten  utifrån  kända  förutsättningar.
Prognosticerat  budgetawikelse  på Allbo  lärcenter  med totalt  -  1,3  mnkr  beror  bland  annat  på en
budgetreglering  av stabspersonal  och beror  också på att  den beslutade  besparing  på 6 tjänster  på
svenska  för  invandrare,  SFI, inte  får  full  effekt  2020,  utan  full  effekt  kommer  först  år 2021.  Se
åtgärdsplan.
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Nämnd

Förvaltningskontor  och övergripande

verksamhet

varav köp av utbildning

varav övriga  fasta kostnader

Barn&Famili

varav stödboende

Ekonomiskt  bistånd

Avd vuxen, missbruk&socialpsykiatri

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Gymnasie- och vuxenutbildning,  Allbo

l(_ * *

varav egen gymnasieutbildning, SFI

varav  egen vuxenutbildning

fl........  ........-................................_............ .. .. .. ..... ..... ........ .......................................-.-.....

1,4

7,2

O,O

O,O

26,8

0,9

10,6

20,4

29,4

31,2

15,5

11,8

1,4

6,9

O,O

0, 0

31,4

2,4

10,4

20,1

29,4

29,9

15,4

12,3

-  O,O'

-0,3

O,O

O,O

4,6

1,5

-0,2

-0,3

O,O

-1,3

-0,1

0,5
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1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

När det @äller övriga kostnader så är utfallet per maj månad högre än budget per maj och FAL

förväntas visa en negativ bud@etawikelse  på ca -21,4 mnkr.

Den största  awikelsen  gentemot  budget  återfinns  inom  köp av utbildning  där  awikelsen  är -12,4

mnkr.  Det finns  dock  en stor  osäkerhetsfaktor  vad gäller  detta.  Dels är höstens  sök inte  klart  eller  om

eleverna  kommer  in på det  de sökt,  dels är det  osäkert  vilka program  eleverna  kommer  att  välja,  dyra

program  eller  billigare  program,  dels är det  oklart  hur  många  elever  som kommer  att  hoppa  av

och/eller välja  om. Även för  övriga  fasta kostnader visas en negativ awikelse vilken bland annat består

av leasingkostnader.

Avseende avdelning Barn&FamiJ så är awikelsen -0,5 mnkr och består av placeringskostnader som

inte  var  budgeterade,  då de inte  var  kända  när budgeten  gjordes.

För ekonomiskt  bistånd  var  planeringen  att  utbetalningarna  av försörjningsstöd  skulle  minska  utifrån

trenden  under  2019,  dock  har  snarare  en ökning  under  årets  första  månader  skett.  Awikelsen  är -6,0

mnkr,  varav  3 mnkr  härrör  från  pandemin.  Prognosen  är mycket  osäker  och kan förändras  utifrån  hur

pandemin  utvecklas.

Avseende  avdelning  vuxen  så förväntas  övriga  kostnader  ge en negativ  awikelse  på -0,3 mnkr,  dock

kan placeringar  behöva  göras  vilket  kan påverka  utfallet  framåt.

För arbetsmarknadsavdeIningen  beräknas  att  budgeten  kommer  att hållas.

Beträffande  Allbo  lärcenter  totalt  så förväntas  övriga  kostnader  ge en negativ  awikelse  på 0,3 mnkr,

men fördelat  på en negativ  awikelse  på IM&SFI  och administrationen  och ingen  awikelse  för

vuxenutbildningen.
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Nämnd

Förvaltningskontor  och övergripande

verksamhet

varav kt5p  av utbildning

varav övrigafasta  kostnader

Barn&Familj

varav stödboende

Ekonomiskt  bistånd

Avd vuxen,  missbruk&socialpsykiatri

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Gymnasie-  och  vuxenutbildning,  Allbo

l(:  * *

varav  egen  gymnasieutbildning,  SFI

varav  egen  vuxenutbildning

ffi.  ..  ..-.-..  .. ... .. . .... .  . ..

O,O

115,8

88,3

23,4

13,4

0,1

26,5

10,9

2,1

5,0

0,5

1,8

O,O

102,2

75,9

22,2

12,9

0,5

20,5

10,6

2,1

4,0

0,1

1,8

O,O

-13,6

-12,4

-1, 2

-0,5

0,4

-6,0

-0,3

O,O

-1,O

-0,4

O,O
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2 Åtgärdsplan

FAL har ett  antal åtgärder  som är beslutade  i nämnd  under  2019 och 2020:

NAL1. Beslut i NAL 191106  om ny ledningsorganisation  på Allbo  lärcenter,  genom  att  spara in en
rektorstiänst  from  200101.  Besparingen  ger 900 tkr  på helår.
NAL2. Beslut  i NAL 191211:  ny organisation  på Allbo  lärcenters  stab, besparing  av en intendent  och en
vaktmästartjänst.  Genom  omplaceringsutredning  fick båda personerna  nya anställningar  fr o m januari
respektive  mars. Besparingen  ger 945 tkr  under  2020, något  mer  än beräknat.
NAL3. Beslut  i NAL 200226:  besparing  på SFI med fyra lärarassistenter,  en administratör  och en
utbildartjänst.  Beräknad  effekt  under  2020 är 700 tkr. Från och med 201001  är tjänsterna  avslutade
och under  2021 får besparingen  helårseffekt.
NAL4. Visstidsanställningar  på Allbo  lärcenter  upphör.  Beräknad  helårseffekt  är 1,5 mnkr.
NAL5. Budget  för  familjehem  vuxna tas bort  O,5 mnkr.  Finns inga aktuella  ärenden.
NAL6. Beslut  av förvaltningschef  att säga upp lokal på Fabriksgatan,  Bulten  förlM.  Beräknad  besparing
under  2020 0,5 mnkr,  helårseffekt  år 2021.

NAL7. Uppsägning  av lägenhet  för  stödboendet  från och med februari  2020.
NAL8. Minskning  av overheadkostnader,  tex utbildningsinsatser,  förbrukningskostnader.
NAL9. Minskning  administration,  staben.

Förutom  ovan angivna  besparingar  så vakanshålls  tjänster  vid föräldraledigheter  och tjänstledigheter.
Förvaltningen  arbetarlöpande  med att  se över  kostsamma  placeringar.  Planen var även att minska
bruttoutbetalning  av ekonomiskt  bistånd,  genom  digitalisering,  tät  närvarokontroll  på insatser  för
personer  i insatser  samt  extratjänster.  Denna plan är osäker  i och med att pandemin  påverkar
utbetalat  bistånd  (NAL 10-NAL19)

NAL 20. Då kostnader  för  köpt  gymnasieutbildning  är en stor  del av förvaltningens  budget  pågår
planering  för  att  starta  IM yrk i egen regi och därmed  få ned kostnaderna  för  köpta utbildningsplatser.



NAL 21. Ökat  intäktskrav  med  O,5 mnkr.

NAL 22. Vidare  har  NAL beslutat  191106  om  nedläggning  av stödboendet  omfattande  fem

ungdomspedagoger  och  en avdelningschef.  I o med  omplaceringsutredning  fick  alla fem

ungdomspedagogerna nya anställningar  from jan/feb 2020, vilket förbättrade  budBet  med ca 2,1

mnkr.

På Nämnden  för  arbete  och  lärande  den  20200525  så beslutades  om  fem  nya åtgärdspunkter.

NAL  23. Vakanshållning  av tjänst  på avdelning  vuxen

NAL 24. Ökade  intäkter  på Cafå  Hjärtat,  bland  annat  genom  ökad  försäljning  och högre  pris.

NAL 25. Försäljning  av tjänster  inom  avdelning  Barn&Familj

NAL 26. Ändra  riktlinjer  för  ekonomiskt  bistånd.

NAL 27. Ytterligare  20 st extratjänster  på AMA,  minskar  ekonomiskt  bistånd.

2.1  Åtgärdsplan

Se tabeller  med  sammanställning  av åtgärdsplan  samt  avstämning  per  jan-maj  och  åtgärdsplan  Br  hela

året.
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NAL1 1,0rektorstjänstAllbo  lärcenter 90( Avd.chef  - -'  " -2Ö01-0-1mars Borta  20

NAL2 2,0tjänster  Staben  Allbo  Lärcenter 75( Avd.chef 200101 mars Långsiktig

NAL3 6,OIärarassistenter,  admin,  utbildare 70C Avd.chef 200430 dec Långsiktig

NAL4 VisstidsanstäIIninar  Allbo  lärcenter  upphör 150C Avd.chef 200101 mars/delår Borta  20

NAL5 Ta bort  budget  fam  hem  vuxna 50C Avd.chef 200101 mars/delår Borta  20

NAL6 Minskade  lokalkostnader(  Fabriksgatan) 48C Avd.chef+FC 200801 dec Borta  20

NAL7 Lägenhet  stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår Långsiktig

NAL8 Minska  utbiIdningbudgeten+höjafikakostad 50C FC+samtliga  chefer 200101 dec Borta  20

NAL9 Administration  stab 25C FC 200101 mars Borta  20

NALIO Vakanshållning  tjänster  Barn  och  familj 5(X Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL11 Vakanshållning  tjänster  Vuxen  stobe 50C Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL12 VakanshållningVuxen  boendestöd 25C Avd.chef+EC 200101 mars Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt  bistånd,  vakanshållning 25C Avd.chef 200101 mars Tillfällig

NAL14 Vakanshållning  AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader  Barn  och  familj IOOC Avd.chef 200701 dec Tillfällig

NAL16 Familjehem  växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader  vuxna 100C Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt  bistånd,  utbet.  Försö2n.stöd 120C Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt  bistånd,  flykting  utbet.  Förs.stöd 5(X] Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL20 IMyrk  i egen  regi 80C Avd.chef/rektor/FC 200801 dec Långsiktig

NAL21 Ökat  intäktskrav 50C Samtliga  chefer/FC 200101 dec Tillfällig

NAL22 Nedläggning  stödboende 350G FC 200501 delår/dec Borta  20

ja71-u23- '!;% ffl$'l'fii'p@'persöQ [2'g5fFT '-'-"'-'--, 250 FC 200701 dec Tillfällig

2bi,ga, @j3aÖ'intäkterC=,få r jjfE'åt , ..i 40 FC 200801 dec Långsiktig

lg75" 4d  ba,(;p&familj.i41iö?"Ejänster, öppenvåid,  "'i 85 FC 200501 delår Tillfällig

J L26"  : 8ndra riktlinjeF:')!k"bistånd  -:' "  i 5(] FC 200701 dec Långsiktig

iW f3t';erligaref0stextratjänsterpåA, J
@insk@g_  -a ,,  .  _

800 FC 200601 delår Ungsiktig

Summa 17757



2.2  Effekter  enligt  åtgärdsplan  per  2020-05-30

Planerade  besparingar  av personal  framskrider  enligt  åtgärdsplanen,  även  om de inte  får  full  effekt
under  år 2020  så är bedömningen  att  åtgärderna  kommer  att  ge full  effekt  inför  kommande  år.
När  det  gäller  övrig  återhållsamhet  så har  vissa  placeringar  kunnat  omförhandlas  till  mer  billiga
lösningar,  medan  andra  har  fått  förlängas.  Det  rådande  läget  har  gjort  att  ekonomiskt  bistånd  inte  har
gjort  den  minskning  som  var  planerad.  Det  finns  snarare  en risk  för  ökning  av utbetalning  av
försörjningsstöd.

Nedläggningen  av stödboendet  genomförs  under  våren,  flertalet  av de anställda  har  sökt  sig till  andra
tjänster  tidigare  än bedömt,  vilket  gör  att  effekten  för  2020  blir  något  större  än planerat.

Flera åtgärder går inte att fö5a upp i majrapporten  beroende på att de inte genomförs förrän under
hösten.  Ett  exempel  är minskning  av kostnad  för  köpt  gymnasieutbildning  genom  att  starta  IM yrk  i
egen  regi.
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NAL1 Y,'ffiektorstjänstAIIb-o-I-ä;6-te-r-'-  "- "- maj 375 Borta  20
NAL2 2,0tjänsterStaben  Allbo  Lärcenter maj 349 Långsiktig
NAL3 6,OIärarassistenter,  admin,  utbildare maj o Långsiktig
NAL4 VisstidsanstäIlninar  Allbo  lärcenter  upphör maj 625 Borta  20
NAL5 Ta bort  budget  fam  hem  vuxna maj 210 Borta  20
NAL6 Minskade  lokalkostnader(  Fabriksgatan) maj o Borta  20
NAL7 Lägenhet  stödboendet maj 28 Långsiktig
NAL8 Minska  utbildningbudgeten+höjafikakostad maj 165 Borta  20

NAL9 Administration  stab maj -114

Planerad  effektivisering  harinte

gått  att  genomföra Borta  20
NAL10 Vakanshållning  tjänster  Barn och familj maj 385 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning  tjänster  Vuxen  stobe maj o

Tjänsten  har  inte  kunnat

vakanshållas. Tillfällig
NAL12 Vakanshållning  Vuxen  boendestöd maj 235 Tillfällig
NAL13 Ekonomiskt  bistånd,  vakanshållning maj o Ännu  ej genomförd Tillfällig

NAL14 Vakanshållning  AMA maj 41

Ei planerad  neddragning,

tjänstledig  persona15  mån Tillfällig
NAL15 Placeringskostnader  Barn och familj maj o Infallerfijrst  under  hösten Tillfällig
NAL16 Familjehem  växling maj 220 Tillfällig
NAL17 Placeringskostnader  vuxna maj 130 Större  effekt  på hösten Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt  bistånd,  utbet.  Försörjn.stöd maj o

På grund  av rådande

omständigheter  blir  det  svårt  att

göra  neddragning Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt  bistånd,  flykting  utbet.  Förs.stöd maj o

På grund  av rådande

omständigheter  blir  det  svårt  att

göra  neddragning Tillfällig
NAL20 IMyrki  egen  regi maj o Infaller  först  under  hösten Långsiktig
NAL21 Ökat  intäktskrav maj 80 Tillfällig
NAL22 Nedläggning  stödboende maj 2380 Infallerförst  undersommar/höst Borta  20
NAL23 Vakanshållning  personal  vuxen maj o Infallerförst  under  hösten Tillfällig
NAL24 Ökade  intäkterCafå  Hjärtat maj o Infallerförst  underhösten Långsiktig

NAL25

Avd barn&familj  säljertjänster,  öppenvård,

plats  jourfami5 maj o Infallersenare  underåret Tillfällig
NAL26 Ändra  riktlinjer,  ek bistånd maj o Infallersenare  underåret Långsiktig

NAL27

Ytterligare  20 st extratjänster  på AMA,

minskar  ek.bist. maj o Infallersenare  underåret Långsiktig

Surnma 5109
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Åtgärdsplan för en budget i balans  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att: 

1. Godkänna upprättad åtgärdsplan för budget i balans. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag gällande ny 
organisation för avdelningen Barn och familj till nämndens sammanträde 21 
september 2020.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 21 april 
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har och 
att återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020. 

Förvaltningen har kostnader för verksamhet som inte är direkt lagstyrd. En 
genomgång av dessa kostnader och verksamheter har gjorts. Ytterligare kostnader 
där förvaltningen ser att en besparing är möjlig, har tillförts upprättad åtgärdsplan 
för budget i balans. 

Under nämndens sammanträde 25 maj 2020 presenterades åtgärdsplan där 
ytterligare fem åtgärder lagts till, bland annat punkten ”Förändring av riktlinjer för 
avdelningen Ekonomiskt bistånd” Förslag till förändringar av riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd behandlas i ett eget ärende. 

Under sammanträdet får arbetsutskottet information om den uppdaterade 
åtgärdsplanen vilken ska redovisas under kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 
2020. Beräknad besparing enligt upprättad åtgärdsplan uppgår till 17,8 miljoner 
kronor. 

Förvaltningschef informerar under arbetsutskottets sammanträde om planerad 
omorganisation av avdelningen Barn och familj. Förvaltningschef föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda ny organisation för avdelning barn och familj 
till nämndens sammanträde 21 september 2020. Färre ensamkommande 
barn/ungdomar, Barnkonventionen och Barnens Bästa gäller i Kronbergs län ska tas 
i beaktande.     

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 22 maj 2020. 

Åtgärdsplan för budget i balans per april, daterad den 19 maj 2020. 

NAL § 19, daterad den 21 april 2020.   
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Åtgärdsplan för en budget i balans  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 21 april 
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har och 
att återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020. 

Förvaltningen har kostnader för verksamhet som inte är direkt lagstyrd. En 
genomgång av dessa kostnader och verksamheter har gjorts. Ytterligare kostnader 
där förvaltningen ser att en besparing är möjlig, har tillförts upprättad åtgärdsplan 
för budget i balans. 

Under nämndens sammanträde 25 maj 2020 presenterades åtgärdsplan där 
ytterligare fem åtgärder lagts till, bland annat punkten ”Förändring av riktlinjer för 
avdelningen Ekonomiskt bistånd” Förslag till förändringar av riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd behandlad i ett eget ärende.  

Bilagor 

1. Åtgärdsplan för budget i balans per april, daterad den 19 maj 2020. 

2. NAL § 19, daterad den 21 april 2020.   

 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
  



Åtgärdsplan förvaltningen för arbete och lärande
Belopp anges i tkr

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljnings- 

datum tkr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter maj 375 Borta 20

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter maj 349 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare maj 0 Långsiktig

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör maj 625 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna maj 210 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) maj 0 Borta 20

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår NAL7 Lägenhet stödboendet maj 28 Långsiktig

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad maj 165 Borta 20

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars NAL9 Administration stab maj -114

Planerad effektivisering har inte gått att 

genomföra Borta 20

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj maj 385 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe maj 0 Tjänsten har inte kunnat vakanshållas. Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd maj 235 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning maj 0 Ännu ej genomförd Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec NAL14 Vakanshållning AMA maj 41

Ej planerad neddragning, tjänstledig 

personal 5 mån Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1000 Avd.chef 200701 dec NAL15 Placeringskostnader Barn och familj maj 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår NAL16 Familjehem växling maj 220 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1000 Avd.chef 200101 mars/delår NAL17 Placeringskostnader vuxna maj 130 Större effekt på hösten Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1200 Avd.chef 200101 mars/delår NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd maj 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd maj 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning Tillfällig

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec NAL20 IMyrk i egen regi maj 0 Infaller först under hösten Långsiktig

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec NAL21 Ökat intäktskrav maj 80 Tillfällig

NAL22 Nedläggning stödboende 3500 FC 200501 delår/dec NAL22 Nedläggning stödboende maj 2380 Infaller först under sommar/höst Borta 20

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec NAL23 Vakanshållning personal vuxen maj 0 Infaller först under hösten Tillfällig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat maj 0 Infaller först under hösten Långsiktig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 85 FC 200501 delår NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj maj 0 Infaller senare under året Tillfällig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd maj 0 Infaller senare under året Långsiktig

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. 800 FC 200601 delår NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 

ek.bist. maj 0 Infaller senare under året Långsiktig

Summa 17757 Summa 5109



Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars Borta 20

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1500 Avd.chef 200101 mars/delår Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec Borta 20

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec Borta 20

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars Borta 20

NAL22 Nedläggning stödboende 3500 FC 200501 delår/dec Borta 20

Summa 7630

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec Långsiktig

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår Långsiktig

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec Långsiktig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec Långsiktig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec Långsiktig

NAL27 Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 800 FC 200601 delår Långsiktig

Summa 3217

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1000 Avd.chef 200701 dec Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1000 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1200 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår Tillfällig

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec Tillfällig

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec Tillfällig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, 

plats jourfamilj 85 FC 200501 delår Tillfällig

Summa 6910



Åtgärd

Löprnummer

DRIFTKOSTNADER 2020 2021 2022

Intäkter

…….

…….

Summa intäkter 0 0 0

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

……….

……….

Minskade kostnader

Summa driftskostnader: 0 0 0

NETTOKOSTNADER DRIFT  TKR 0 0 0

ENGÅNGSKOSTNADER 2020 2021 2022

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 0 0 0



Tidplan ekonmisk effekt

Belopp i tkr Dolt Dolt Dolt Ackumulerad Dolt Dolt Dolt Dolt

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd Datum*
Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan 

antal 

anställd

a***

Utfall 

antal 

anställd

a****

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 200101 900 900 1 1 900 900 Borta 20

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 200101 750 945 2 2 1,055 1055 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 200430 700 700 6 6 2,700 2700 Långsiktig

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 200101 1,500 1,500 3 3 1,500 1500 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 200101 500 500 0 0 500 500 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 200801 480 480 0 0 1,152 1152 Borta 20

NAL7 Lägenhet stödboendet 200201 77 77 0 0 84 84 Långsiktig

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 200101 500 400 0 0 300 300 Borta 20

NAL9 Administration stab 200101 250 0 0 0 Borta 20

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 200101 500 536 1 1 536 0 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 200101 500 0 0 0 Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 200101 250 316 1 1 316 0 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 200101 250 250 1 1 250 0 Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 200501 250 250 1 1 250 0 Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 200701 1,000 661 661 0 Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 200101 625 535 535 0 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 200101 1,000 1,288 1,288 0 Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 200101 1,200 -3,000 0 Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 200101 500 500 1,000 0 Tillfällig

NAL20 IMyrk i egen regi 200801 800 800 1,600 1600 Långsiktig

NAL21 Ökat intäktskrav 200101 500 80 Tillfällig

NAL22 Nedläggning stödboende 200501 3,500 5,712 Borta 20

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 200701 250 250 250 0 Tillfällig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 200801 40 40 40 40 Långsiktig

NAL25 Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 200501 85 85 85 0 Tillfällig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 200701 50 50 50 50 Långsiktig

NAL27 Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, minskar 200601 800 800 800 800 Långsiktig

 

Summa årseffekt 17,757 14,655 15,852 10,681

*Datum när åtgärd vidtas

**Nettokostnadminskning anges i minus och nettokostnadsökning i plus.

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 900 900 900 Borta 20

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1,500 1,500 1,500 1500 Borta 20

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 500 500 500 Borta 20

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 480 1,152 1152 Borta 20

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 400 300 300 Borta 20

NAL9 Administration stab 250 0 0 0 Borta 20

NAL22 Nedläggning stödboende 3,500 5,712 Borta 20

7,630 9,492 4,352 0 4,352 0

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 945 1,055 1055 Långsiktig

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 700 2,700 2700 Långsiktig

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 77 84 84 Långsiktig

NAL20 IMyrk i egen regi 800 800 1,600 1600 Långsiktig

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 40 40 40 Långsiktig

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 50 50 50 Långsiktig

NAL27

Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 

minskar ek.bist. 800 800 800 800 Långsiktig

3,217 3,412 6,329 0 6,329 0

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

Planerad 

årseffekt*

*

Prognos

/ utfall

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 536 536 0 Tillfällig

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 0 0 0 Tillfällig

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 316 316 0 Tillfällig

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 250 250 0 Tillfällig

NAL14 Vakanshållning AMA 250 250 250 0 Tillfällig

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1,000 661 661 0 Tillfällig

NAL16 Familjehem växling 625 535 535 0 Tillfällig

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1,000 1,288 1,288 0 Tillfällig

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1,200 -3,000 0 Tillfällig

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 500 1,000 0 Tillfällig

NAL21 Ökat intäktskrav 500 80 Tillfällig

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 250 250 0 Tillfällig

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, 

plats jourfamilj 85 85 85 0 Tillfällig

6,910 1,751 5,171 0 0 0



Åtgärdsplan förvaltningen för arbete och lärande
Belopp anges i tkr

Politik om pol.beslut krävs

Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsdat

um

Effekt per 

uppföljnings- 

datum tkr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 900 Avd.chef 200101 mars NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter april 300

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 750 Avd.chef 200101 mars NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter april 257

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 700 Avd.chef 200430 dec NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare april 0

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör april 500

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna april 168

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 480 Avd.chef+FC 200801 dec NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) april 0

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår NAL7 Lägenhet stödboendet april 21

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 500 FC+samtliga chefer 200101 dec NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad april 132

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars NAL9 Administration stab april -308

Planerad effektivisering har inte gått att 

genomföra

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj April 335

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe april 0 Tjänsten har inte kunnat vakanshållas.

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 250 Avd.chef+EC 200101 mars NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd april 188

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning april 0 ???

NAL14 Vakanshållning AMA 0 Avd.chef 200501 delår/dec NAL14 Vakanshållning AMA april 0

Ej planerad neddragning, tjänstledig 

personal 6 mån

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1000 Avd.chef 200701 dec NAL15 Placeringskostnader Barn och familj april 0 Infaller först under hösten

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår NAL16 Familjehem växling april 176

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1000 Avd.chef 200101 mars/delår NAL17 Placeringskostnader vuxna april 104 Större effekt på hösten

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1200 Avd.chef 200101 mars/delår NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd april 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 500 Avd.chef 200101 mars/delår NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd april 0

På grund av rådande omständigheter 

blir det svårt att göra neddragning

NAL20 IMyrk i egen regi 800 Avd.chef/rektor/FC 200801 dec NAL20 IMyrk i egen regi april 0 Infaller först under hösten

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec NAL21 Ökat intäktskrav april 80

NAL22 Nedläggning stödboende 3500 FC 200501 delår/dec NAL22 Nedläggning stödboende april 0 Infaller först under sommar/höst

NAL23 Vakanshållning personal vusen 250 FC 200701 dec NAL23 Vakanshållning personal vusen april 0 Infaller först under hösten

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat april 0 Infaller först under hösten

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 85 FC 200501 delår NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj april 0 Infaller senare under året

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd april 0 Infaller senare under året

NAL27 Ytterligare extratjänster på AMA, minskar ek.bist. 800 FC 200601 delår NAL27 Ytterligare extratjänster på AMA, minskar ek.bist. april 0 Infaller senare under året

0 0

0 0



Åtgärd

Löprnummer

DRIFTKOSTNADER 2020 2021 2022

Intäkter

…….

…….

Summa intäkter 0 0 0

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

……….

……….

Minskade kostnader

Summa driftskostnader: 0 0 0

NETTOKOSTNADER DRIFT  TKR 0 0 0

ENGÅNGSKOSTNADER 2020 2021 2022

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 0 0 0



Tidplan ekonmisk effekt

Belopp i tkr Ackumulerad

2020 2021 2022

Löpnr Åtgärd Datum*
Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter 200101 900 900 1 1 900

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter 200101 750 945 2 2 1,055

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare 200430 700 700 6 6 2,700

NAL4 Vistidsanställninar Allbo lärcenter upphör 200101 1,500 1,500 3 3 1,500

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna 200101 500 500 0 0 500

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) 200801 480 480 0 0 1,152

NAL7 Lägenhet stödboendet 200201 77 77 0 0 84

NAL8 Minska utbildningbudgeten+höja fikakostad 200101 500 400 0 0 300

NAL9 Administration stab 200101 250 -1,800 ?

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj 200101 500 536 1 1 536

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe 200101 500 0 0

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd 200101 250 316 1 1 316

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 200101 250 250 1 1 250 ???

NAL14 Vakanshållning AMA 200501 0 250 1 1 250

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 200701 1,000 661 661

NAL16 Familjehem växling 200101 625 535 535

NAL17 Placeringskostnader vuxna 200101 1,000 1,288 1,288

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 200101 1,200 -3,000 ?

NAL19 Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. Förs.stöd 200101 500 500 1,000

NAL20 IMyrk i egen regi 200801 800 800 1,600

NAL21 Ökat intäktskrav 200101 500 80 ?

NAL22 Nedläggning stödboende 200501 3,500 5,712 ?

NAL23 Vakanshållning personal vusen 200701 250 250 250

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 200801 40 40 40

NAL25

Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, plats 

jourfamilj 200501 85 85 85

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 200701 50 50 50

NAL27 Ytterligare extratjänster på AMA, minskar ek.bist. 200601 800 800 800

0 0 0 0

 

Summa årseffekt 17,507 12,855 15,852

*Datum när åtgärd vidtas

**Nettokostnadminskning anges i minus och nettokostnadsökning i plus.

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2020-00063 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2020 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna månadsrapport per mars 
2020 samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har 
och återrapportera detta på nämnden den 18 juni 2020.  

Sammanfattning 

Enligt prognosen per mars 2020 förväntas förvaltningen för arbete och lärande 
totalt sett vid årets slut ha en negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag på ca 
-16,8 mnkr. 

Beträffande intäkterna för förvaltningen för arbete och lärande bedöms dessa ge en 
positiv avvikelse på totalt sett ca 1,2 mnkr, även om intäkterna inte kommer in 
enligt budget på en del avdelningar. 

När det gäller personalkostnader så ligger utfallet lite lägre än budgeterat, medan 
prognosen visar en förväntad negativ avvikelse på ca 0,3 mnkr. 

När det gäller övriga kostnader så är utfallet per mars månad högre än budget per 
mars och förvaltningen för arbete och lärande förväntas visa en negativ 
budgetavvikelse på ca -17,7 mnkr. Den största avvikelsen gentemot budget 
återfinns inom köp av utbildning där avvikelsen är -13,7 mnkr 

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar att nämnden ska besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över de kostnader förvaltningen har och 
återrapportera detta på nämnden den 18 juni 2020.     

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Arbetsutskottets förslag till beslut och ordförandes 
tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ordförande frågar nämnden för arbete och lärande om det är nämndens mening 
att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut samt ordförandes 
tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att nämnden för arbete och 
lärande beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut samt ordförandes 
tilläggsyrkande.    

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsrapport per mars 2020, 9 mars 2020. 

2. Månadsrapport per mars 2020, nämnden för arbete och lärande, 8 april 
2020.   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2020-00083 007 

 

Revisionsrapport: Granskning av nämndernas hantering av 
budgetunderskotten samt hur kommunstyrelsen hanterat sin 
uppsiktplikt 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att: 

1. Anta upprättad tjänsteskrivelse som svar till revisionen. 

2. När nämnden för arbete och lärandes månadsrapport visar på en negativ 
avvikelse mot budget ska en åtgärdsplan för budget i balans upprättas och 
löpande uppdateras samt redovisas till nämnden som en stående punkt 
under året.   

Sammanfattning 

Mot bakgrund av att bland annat nämnden för arbete och lärande har ett 
budgetunderskott har revisionen genomfört en granskning om nämnden för arbete 
och lärande bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Granskningen omfattar även 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen gällande dess 
uppsiktplikt över nämnderna. 

I granskningen görs bedömningen att nämnden för arbete och lärande inte har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig bland 
annat på att nämnden inte har fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk 
information, att de beslut som fattats inte har en tillräcklig spårbarhet och att 
nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett tillräcklig rutin 
för det.   

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar aktivt med att utveckla den 
ekonomiska uppföljningsprocessen. Förvaltningen har intensifierat den 
strukturerade   ekonomiska uppföljningen vilket förväntas ge bättre underlag till 
åtgärdsplaner för budget i balans. Förvaltningen har sedan granskningen 
genomfördes löpande uppdaterat upprättad åtgärdsplan vilken har redovisats 
nämnden.  
Förvaltningen bedömer även att införandet av ett beslutsstödsystem samt ett nytt 
ekonomisystem kommer underlätta uppföljningen framöver. 

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar för att upprätta rutin för att 
säkerställa att de underlag som presenteras för nämnden på ett bättre sett ska leva 
upp till de krav som framkommer i granskningen. Bland annat ska det av underlag 
gällande åtgärder som presenteras för nämnden framgå förväntad ekonomisk 
effekt, konsekvens av åtgärden samt när i tid och på vilket sätt åtgärdens effekt ska 
följas upp samt redovisas till nämnden. Den gemensamma mallen för åtgärdsplanen 
som finns behöver uppfylla detta.  

För att säkerställa en löpande uppföljning av arbetet med beslutade åtgärder 
föreslås att ett stående ärende till nämnden de år när nämndens månadsrapport 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

visar på en negativ avvikelse mot budget ska vara ”Redovisning av åtgärdsplan för 
budget i balans ”.      

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten, 
daterad den maj 2020. 

Missiv, daterad den 24 april 2020 

Granskningsrapport, daterad den 24 april 2020   

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
0472-153 00 
gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-22 
Referens 

NAL 2020-00083 007  

 

 

 

 
  

Granskning av nämndernas hantering av 
budgetunderskotten  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Anta upprättad tjänsteskrivelse som svar till revisionen. 

2. När nämnden för arbete och lärandes månadsrapport visar på en negativ 
avvikelse mot budget ska en åtgärdsplan för budget i balans upprättas och 
löpande uppdateras samt redovisas till nämnden som en stående punkt 
under året.   

Sammanfattning 

Mot bakgrund av att bland annat nämnden för arbete och lärande har ett 
budgetunderskott har revisionen genomfört en granskning om nämnden för arbete 
och lärande bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Granskningen omfattar även 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen gällande dess 
uppsiktplikt över nämnderna. 

I granskningen görs bedömningen att nämnden för arbete och lärande inte har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig bland 
annat på att nämnden inte har fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk 
information, att de beslut som fattats inte har en tillräcklig spårbarhet och att 
nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett tillräcklig rutin 
för det.   

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar aktivt med att utveckla den 
ekonomiska uppföljningsprocessen. Förvaltningen intensifierat den strukturerade   
ekonomiska uppföljningen vilket förväntas ge bättre underlag till åtgärdsplaner för 
budget i balans. Förvaltningen har sedan granskningen genomfördes löpnande 
uppdaterat upprättad åtgärdsplan vilken har redovisats nämnden.  
Förvaltningen bedömer även att införandet av ett beslutsstödsystem samt ett nytt 
ekonomisystem kommer underlätta uppföljningen framöver. 

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar för att upprätta rutin för att 
säkerställa att de underlag som presenteras för nämnden på ett bättre sett ska leva 
upp till de krav som framkommer i granskningen. Bland annat ska det av underlag 
gällande åtgärder som presenteras för nämnden framgå förväntad ekonomisk 
effekt, konsekvens av åtgärden samt när i tid och på vilket sätt åtgärdens effekt ska 
följas upp samt redovisas till nämnden. Den gemensamma mallen för åtgärdsplanen 
som finns behöver uppfylla detta.  

För att säkerställa en löpande uppföljning av arbetet med beslutade åtgärder 
föreslås att ett stående ärende till nämnden de år när nämndens månadsrapport 



 
Datum 

2020-05-22 
Referens 

NAL 2020-00083 007  
Sida 

2(2) 

 

 

visar på en negativ avvikelse mot budget ska vara ”Redovisning av åtgärdsplan för 
budget i balans ”.      

Bilagor 

1. Missiv, daterad den 24 april 2020 

2. Granskningsrapport, daterad den 24 april 2020   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Revisorerna 





       Revisionsrapport 

 

 

Nämndernas hantering 
av budgetunderskotten 
samt hur kommunsty-
relsens hanterat sin upp-
siktsplikt. 
Alvesta kommun 

Pär Sturesson, certifierad kommunal revisor 

Emma Ekstén, revisionskonsult 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

I delårsrapporten prognostiserade styrelsen och nämnderna en budgetavvikelse på 46,6 mnkr. 

Utbildningsnämnden med -10,6 mnkr, nämnden för arbete och lärande -18,7 mnkr och omsorgs-

nämnden -21,2 mnkr. Förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning är att nämnderna håller 

sig inom de budgetramar som fullmäktige har beviljat dem.  

Kommunstyrelsen ska ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomi.  

Enligt SKR:s ekonomirapport kommer ökningen av skatteintäkterna inte att motsvara de kostnads-

ökningar som den demografiska utvecklingen kräver. Detta kommer att ställa stora krav på kom-

munerna att effektivisera i sin verksamhet. 

Nämndernas budgetunderskott och kommunstyrelsens uppsiktsplikt har uppmärksammats i reviso-

rernas risk- och väsentlighetsanalys. 

1.2. Revisionsfrågor 

• Har utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgsnämnden bedrivit 

sin verksamhet ändamålsenligt? 

• Har kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunallagen 

• Budget för år 2019 

1.4. Kontrollmål 

Granskningen omfattar följande kontrollmål: 

Utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgsnämnden 

• Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

• Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

• Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

• Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

• Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställts? 

Kommunstyrelsen 

• Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämnderna? 

• Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgs-

nämnden och kommunstyrelsen. 

1.6. Metod 

Genomgång kommer att ske av berörda nämnders protokoll och bakomliggande handlingar.  

Intervjuer har skett med: 



 

3 
 

• omsorgsnämndens presidium 

• ny förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

• tidigare förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

• ekonom på omsorgsförvaltningen 

• utbildningsnämndens presidium 

• tf. förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 

• ekonom på utbildningsförvaltningen 

• presidiet för nämnden för arbete och lärande 

• förvaltningschef för förvaltningen för arbete och lärande 

• kommunstyrelsens ordförande 

• kommundirektör 

• ekonomichef 

Rapporten har sakavstämts av kommundirektör och förvaltningschef för förvaltningen för ar-

bete och lärande. Samtliga förvaltningschefer har getts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Utbildningsnämnden  

 Iakttagelser 

Kostnader och ekonomi 

Nämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen för den del av kommu-

nens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar förskole-

klass, grundskola, särskola.  

I jämförelse med andra kommuner ligger Alvesta kommun lågt när det gäller nettokostnadsavvikel-

ser för verksamheterna förskola och grundskola:  

Verksamhet Avvikelse år 2018  

Förskola -13,1 % 
Grundskola -3,7 % 

Källa: Kolada 

För båda verksamheterna förekommer en negativ nettokostnadsavvikelse vilket innebär att kost-

naderna för verksamheterna är lägre än vad behovet är och därmed också lägre än vad som kan 

förväntas. Verksamheternas nettokostnader i kronor per invånare för år 2018 ser ut som följer: 

Verksamhet Alvesta Liknande  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Förskola 6 606 6 237 7 311 
Grundskola 12 254 13 583 11 814 

Källa: Kolada 

Nettokostnaden motsvarar bruttokostnaden minus bruttointäkten. Gällande förskolan ligger Alvesta 

kommun lägre än riket som helhet men något högre än liknande kommuner. Avseende grundsko-

lan ligger kostnaderna något högre än för alla kommuner, men något lägra jämfört med liknande 

kommuner,  

Budget och utfall för nämndens verksamheter har under de senaste åren sett ut som följer (i 

mnkr)1: 

 

 

 

 

 

 

 
1 Observera att åren inte är helt jämförbara med varandra då omorganisering har skett, bland an-
nat avseende Allbo Lärcenter  
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 Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

20192 

Utfall 

20193 

Budget 

20204 

Nämnd 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 

Gemensamt 33,2 28,0 22,7 29,7 25,4 23,4 

Förskola 109,3 114,3 120,6 120,5 123,1 119,9 

Fritids-

hem/skolbarno

msorg 

15,3 17,0 14,1 15,3 13,8 20,3 

Grundskola 220,3 230,4 234,3 243,5 251,0 244,5 

Särskola/LSS 34,3 34,8 33,2 36,7 35,9 39,6 

Gymnasieverk-

samhet 

79,7 85,5 88,3 - - - 

Vuxenutbildning 18,0 20,9 19,9 - - - 

Totalt 511,3 532,0 534,1 446,8 450,3 448,9 

Utfallet den 31 december 2019 var 450,3 mnkr vilket kan jämföras med en budget på 446,8 mnkr. 

Det ger en total avvikelse mot budget på -3,5 miljoner vilket motsvarar ca 0,8 %. I budgetarbetet 

inför 2020 gjordes enligt årsrapporten centrala besparingar inom IT, elevhälsa och förvaltningsad-

ministration för att kunna öka grundbeloppet/elev till grundskolan. Detta för att ge grundskolorna 

bättre förutsättningar i och med det minskade statsbidraget för lågstadiesatsningen. Inom försko-

lorna har barngrupper fyllts på och ett intensivt arbete gjorts för att möjliggöra en budget i balans 

2020. Nämnden har i sina ekonomiska direktiv för 2020 fastslagit tätare uppföljningar ner på en-

hetsnivå för att säkerställa att enheterna håller sina budgetramar. 

Nämndens beslut avseende ekonomin 

Nämnden har under år 2019 fattat nedan beslut avseende ekonomi och åtgärdsplaner: 

 

Månad Paragraf  Ärende Prognos budget-
avvikelse/ bespa-
ringar 

Beslut  

Februari § 16 Årsrapport 2018 - 2,1 mnkr Godkänna årsrapporten 
April § 33 Ekonomisk 

månadsrapport 
för mars  

- 7,8 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport  

Maj § 48 Ekonomisk må-
nadsrapport för 
april 

- 7,1 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport 

Juni § 62 Ekonomisk må-
nadsrapport april 

- 7,1 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport 

Sept § 78 Delårsrapport - 10,6 mnkr Godkänna delårsrapporten 
Sept § 88 Åtgärdsplan för 

budget i balans 
 Uppdra åt utbildningsförvaltningen 

att ta fram åtgärder och åtgärdsplan 
till utbildningsnämndens samman-
träde den 11 november 

Nov § 96 Ekonomisk må-
nadsrapport 
september 

- 10,4 mnkr Godkänna ekonomisk månads-
rapport 

Nov § 97 Ekonomisk må-
nadsrapport 
oktober 

- 10,4 mnkr Notera informationen 

 

 
2 Nämnden har fått en minskad driftbudget för år 2019 mot bakgrund av att Allbo Lärcenter har 
flyttats över till nämnden för lärande och familj. 
3 Enligt årsrapporten som finns bifogad i kallelsen inför sammanträdet 2020-02-24.  
4 Enligt internbudget antagen av utbildningsnämnden 
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Nov § 100 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

 Nämnden beslutar att:  
1. Godkänna åtgärder och åtgärds-
planer och rapportera dessa enligt 
uppdrag till kommunstyrelsen. 
2. Ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att följa upp åtgärdsplanen på 
enhetsnivå vid varje sammanträde 
för att se effekten av åtgärderna och 
prognostiserat resultat skall framgå. 
Där enhetsnivå inte är möjligt skall 
det göras utifrån områdesindelning, 
3. Ge ekonomen på utbildningsför-
valtningen i uppdrag att även redo-
visa åtgärder av uppföljningen på 
ansvarsnivå. 
4. 3 miljoner av statsbidraget "lik-
värdigskola" ska riktas mot lågsta-
diet, åk 1-3. 

Dec § 111 Ekonomisk må-
nadsrapport 
november 

-8,6 mnkr Godkänna informationen 

 

I övrigt har nämnden fattats beslut som har inverkan på nämndens ekonomi vid följande tillfällen: 

• Februari § 18, juni § 66 Hemställan om tilläggsbudget - Utbildningsnämnden beslutade den 

6 november 2018 att hemställa hos Kommunstyrelsen om tilläggsbudget för ökade lokalkost-

nader för skolan i Moheda samt att uppdra åt Utbildningsförvaltningen att komplettera ansökan 

med en redovisning av kostnadsökningen. Nämnden beslutar att godkänna reviderad skrivelse 

om tilläggsäskande lokalförändring av Mohedaskolans gamla del. I juni hemställer utbildnings-

nämnden hos kommunstyrelsen om tilläggsbudget för ökade lokalkostnader för Vislandasko-

lan.  Arbetsutskottet ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att komplettera ansökan med en 

redovisning av kostnadsökningen. I det fall tilläggsbudget inte erhålls, ges förvaltningen i upp-

drag att hantera det inom befintlig lokalbudget. 

• April § 28, Information - Förvaltningschefen har haft möte med Växjö Fria Fordonsgymna-

sium kring elever som inte funnits i deras verksamhet trots att de varit inskrivna. Växjö Fria 

Fordonsgymnasium kommer därför att återbetala 180 000 kronor till utbildningsnämnden. Inget 

beslut fattas 

• April § 31, Mål och budget 2019 

• April § 32 samt december § 112, Direktiv för ekonomisk rapportering. Nämnden beslutar i 

april att:  

1. ekonomisk månadsuppföljning ska 2019 ske för februari, september och november utöver 

de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

2. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stoppljus som upprättats på 

utbildningsförvaltningen 

Nämnden beslutar i december att: 

1. Ekonomisk månadsuppföljning ska 2020 ske för januari, februari, september och november 

utöver de uppföljningar som upprättas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

2. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske med hjälp av rapporten Stoppljus som upprättats på 

utbildningsförvaltningen. 

3. Ekonomisk månadsuppföljning ska ske på enhetsnivå. 

• Juni § 54, Information – Förvaltningschefen informerar om att Statsbidraget för lågstadie-

satsningen minskar med totalt ca 8 miljoner, varav 4 miljoner under hösten. Totalt för 2019 

minskar statsbidragen med 4,3 miljoner. Under 2020 förväntas statsbidragen minskas med ca 

8 miljoner kronor. 
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• Juni § 68 och september § 86, Ändring av myndighetsutövning av LSS – Nämnden beslu-

tar i juni att godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

fram förslag till detaljerad ekonomisk och resursmässig fördelning för beslut under hösten 

2019. Ge förvaltningen i uppdrag att se över eventuella justeringar i verkställigheten. Utbild-

ningsnämnden beslutar i september att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att:  

1. Beslut om insatser enligt lag (1993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, för personer under 20 år flyttas från utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. Budget-

medel och verkställighet av alla insatser enligt LSS för personer t o m l juli det år de fyller 20 

ligger kvar under utbildningsnämnden.  

2. Budgetmedel motsvarande 0,6 biståndshandläggartjänst flyttas från utbildningsnämnden till 

omsorgsnämnden. Ekonomiavdelningen tillför inför beslut i kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige komplettering gällande eventuell övrig budgetfördelning. 

3. Ovanstående beslutspunkter gäller från och med 1 januari 2020. 

4. Ändringar görs i respektive nämnds reglemente motsvarande beslutet. 

Utbildningsnämnden beslutar att: 5. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att under år 2020, 

tillsammans med förvaltningen för arbete och lärande och omsorgsförvaltningen, följa upp och 

utvärdera konsekvenserna av de förändringar som ovanstående förslag innebär samt att vid 

behov ge förslag på beslut om eventuella justeringar av förändringarna. 

• September § 82, Städorganisation - Utbildningsnämnden beslutade den 6 november 2018, § 

71, att uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda alternativ till nuvarande städorganisation, i 

syfte att sänka kostnaderna i enlighet med antagen internbudget för 2019. Utredningen pre-

senterades under sammanträdet och nämnden beslutar att med utredningen om städorgani-

sationen som grund avstå från förändring i utförarrollen. 

• September § 83, Översyn av resursskolans verksamhet – Nämnden beslutar att ge förvalt-

ningschef i uppdrag att förhandla med VoB för att eventuellt hitta en lösning där VoB står för 

den ekonomiska risken med resursskolan alternativt diskutera och genomföra avveckling av 

verksamheten. 

• September § 88, Justering av IT-kostnader - Efter beslut om ALC:s övergång till FAL gjor-

des en inventering och det visade sig att kostnaderna blev högre än tidigare preliminär beräk-

ning. Att IT-kostnaderna ökat är både UF, FAL, IT och ekonomichef överens om och även att 

man ska fördela underskottet rättvist mellan förvaltningarna. Nämnden beslutar att anta utred-

ningen som sin egen och översända för verkställighet hos delegat inom kommunstyrelsen.  

• September § 87, Moheda förskoleområde – Nämnden beslutar att uppdra åt utbildningsför-

valtningen att ta fram en plan för fortsatt arbete för Moheda förskoleområde. Nämnden beslu-

tar även att uppdra åt utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med åtgärder för budget i ba-

lans och med koppling till tidigare beslut om ny förskola i Moheda. 

• November § 98, Verksamhetsplan med internbudget 2020 -  I verksamhetsplanen beskrivs 

nuläget samt vad som görs för att uppnå en budget i balans. 

• December § 114 Bidragsbelopp - Godkänna förslag till bidragsbelopp och interkommunal 

ersättning för 2020. 

Övriga iakttagelser 

I handlingarna till månadsrapporterna finns kommentarer till utfallet och vad dessa beror på.  

Av underlagen till § 100 framgår att samtliga budgetansvariga chefer har fått uppdrag att ta fram 

omedelbara åtgärder för minskat budgetunderskott under 2019. Detta har redovisats i ordinarie 

chefsbrev och nedan följer en sammanställning av åtgärder. Åtgärderna i redovisningen är enligt 

underlaget i vissa delar enhetsspecifika och ska inte ses som generella åtgärder för samtliga en-

heter. Många åtgärder gjordes under våren, men med fortsatt effekt för helår.  

Det framhålls att det är svårt att fullt ut beräkna ekonomiska effekter av åtgärderna, en del är angi-

vit och en del blir uppskattningar. I underlagen till § 100 beskriver nämnden följande åtgärder för 

en budget i balans:  
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Kostenheten 

Inköp av rätt livsmedel, säsongsprodukter. Uppmuntra elever att välja alternativet utan animaliska 

råvaror.   

Centrala barn- och elevhälsan 

Tidigare planerade fortbildningsinsatser har dragits in. Överlag återhållsamhet och även minskad 

tid för skolläkare. Total effekt hösten 2019: 200 tkr. 

Förskolor 

• Uppsägning av vaktmästeriet från Allbohus, kommer istället använda AMA. 

• Försöker använda vikarier så lite som möjligt, samverka och samarbeta vid ledighet/semester. 

• Inför budget 2019 lades minimalt på förbrukning för toapapper, pedagogiskt material, färgpatro-

ner, telefoner osv. 

• Återhållsamhet med lokalkostnaderna dvs material, städ, (beräknad årsbudget 533 förväntad 

prognos för helår 365 = 168 sparat) 

• Lönekostnad för resurs har dragits in. (beräknad årsbudget 228 förväntad prognos för helår 

75=153 sparat) 

• Två vikariat som ej tillsatts och under hösten skapat två mindre avdelningar med färre personal 

som samverkar morgon och eftermiddag. Har minskat det prognosticerade underskottet från feb-

ruaris 3,5 mkr till nuvarande 1,9 mkr. 

• Åtgärder som görs i dagsläget är att omfördela resurser vid frånvaro, både akut och planerad. 

Behovet kartläggs och endast det nödvändigaste tillsätts. 

• Tre anställda på nystartsjobb som fyller upp ordinarie tjänster, vilket medför lägre lönekostnad 

pga. bidrag, som betalas ut i efterskott. 

• Lokalvård från AMA under hösten och egen lokalvårdare fyller upp vakant tjänst på ett par avd. 

Grundskolor 

• Håller nere inköp 

• Inga eller mycket färre vikarier 

• Åtgärder för att direkt få effekt 2020 på tillfälligt anställd personal som slutar vid årsskiftet 

• Personal som slutar ersätts ej 

• Avbrutit rekryteringar och istället omorganiserat inom enheten med den personal som är kvar 

• Minska antal resor till simhallen under höstterminen. 

• Minska övriga kostnader, som t ex vaktmästeri. 

• Mindre lönekostnader pga. personal som gått ner i tjänst och sjukfrånvaro. 

 

Iakttagelser från intervju 

Av intervju framgår att förvaltningen i mars månad år 2019 uppskattade att nämnden skulle ha en 

budget i balans vid årets slut. Den 28 juni fick förvaltningen besked om att de skulle gå miste om 

statsbidraget för lågstadiesatsningen5 gällande från 1 juli. Detta medförde att förvaltningen oplane-

rat gick miste om 7,1 miljoner kronor i statsbidrag. Gällande prognossäkerheten hänförs avvikelsen 

främst till några orsaker. I budgetarbetet hade det planerats för en återbetalning av statsbidrag 

motsvarande 1,4 mnkr som inte behövde betalas tillbaka. En annan orsak har varit semesterlöne-

skulden där besked kommit centralt från kommunen gällande utfallet i januari månad och det med-

förde att förvaltningen fick tillbaka en 500 tkr. Ytterligare en förklaring är att skolskjutsen gjorde ett 

överskott som förvaltningen inte helt hade räknat med. Rutinerna för skolskjutsansökan förändra-

des och ett nytt avtal tecknades som medförde ett överskott motsvarande 1,3 miljoner kronor.  Vid 

intervju framhålls att förvaltningen tagit lärdom av detta och inte kommer planera sin budget med 

hänsyn till statsbidrag framöver.  

Inom förvaltningen sker ett kontinuerligt arbete med att följa ekonomin. Ekonomen har månatliga 

budgetworkshops med förskolorna där cheferna kan ställa frågor till ekonomen och även ha en-

skilda sittningar. Samma förfarande har inte funnits för grundskolan där det uppges att kulturen har 

varit annorlunda jämfört med förskolan. Under år 2019 har grundskolorna varit föremål för mer 

 
5 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i förskoleklassen och lågstadiet för att skapa 
mer tid till varje elev 
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systematisk uppföljning och verksamhetscheferna kallas till ekonomen när det befaras ett under-

skott. Störst fokus har legat på skolorna som hanterar barn med asyl då det är de som har haft 

problem med ekonomin. Även nämndens arbetsutskott har bjudit in verksamheter med underskott 

för att begära åtgärder. Det framhålls under intervju att det för skolorna har funnits en osäkerhet 

kring vem de ska vända sig till gällande ekonomin. Förvaltningen har därför påbörjat en organisat-

ionsöversyn för att tydliggöra ledningsfunktionerna.  

Den som är t.f förvaltningschef har fått i uppdrag att göra en långsiktig prognos över lokalbehoven 

framöver. Detta är ett arbete som pågår och hittills har det upptäckts att tidigare elevprognoser 

ligger ca 30 % för högt mot vad det faktiskt är. Detta medför att elevantalet kommer se annorlunda 

ut än vad som var tänkt och därför finns det också behov av en långsiktig skol- och förskolestra-

tegi, vilket också är ett arbete som är påbörjat. Det har också skett ett arbete med att se över för-

delningen av kostnader till fristående skolor. 

 

Inför kommande år finns en tillförsikt att nämnden kommer ha en budget i balans.  

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

Vi bedömer att utbildningsnämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året. Efter att 

ha tagit del av nämndens protokoll och tillhörande handlingar så kan vi konstatera att det redan i 

början av året är uppenbart att nämnden kommer gå med ett underskott jämfört med budgeten och 

att nämnden fortlöpande följer den ekonomiska utvecklingen.  

Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

Vi bedömer att det sammantaget genomförts få analyser med anledning av den ekonomiska ut-

vecklingen. De åtgärder som vidtagits av de framtagna analyserna har delvis varit tillräckliga då det 

ekonomiska underskottet minskar från som högst en prognos på ca – 10 mnkr till ett utfall på -3,5 

mnkr. Vi konstaterar att analyser och ett konstant arbete har pågått i förvaltningen. 

Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

Vi bedömer att nämnden delvis fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. 

När ekonomin har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. Vad gäller åt-

gärdsplanerna har det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig kostnads-

besparing eller när i tid besparingarna ska genomföras. Hur åtgärdsplaner och effekterna av dessa 

sedan följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte 

spårbart. Nämnden fattar också löpande beslut om ärenden som får ekonomiska konsekvenser för 

förvaltningen. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra 

en budget i balans och att överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar beslut som 

påverkar ekonomin negativt. 

Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

Vi bedömer att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi anser att nämndens beslut och 

ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. Vi ser att ett aktivt arbete har skett på för-

valtningen för att komma tillrätta med ekonomin, men detta återspeglas inte i nämndens protokoll. 

Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Vi bedömer att nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det, 

mer än vad som anges i direktiven för ekonomisk rapportering. Nämnden har inte heller ställt tyd-

liga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt 

realistiska. De månadsrapporter och åtgärdsplaner som har redovisats för nämnden har inte varit 

tillräckliga för att nämnden ska kunna fatta beslut utifrån dem. I flera fall där nämnden beslutar om 

åtgärder har dessa inte alltid följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genom-

förda åtgärder, även om dessa har genomförts av förvaltningen. 

Detta anser vi är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida. Nämnden borde 

fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska för-
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slag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått.  

2.2. Nämnden för arbete och lärande  

 Iakttagelser 

Kostnader och ekonomi 

Nämnden ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter som åvilar socialnämnd och 

omfattar bland annat myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende individ- och 

familjeomsorg, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall och vad som i lag sägs om socialnämnd inom detta område.  

Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt skollagen vad gäller gymnasieskola och vuxenutbild-

ning samt för kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder.  

Nämnden fick under år 2019 ansvar för Allbo lärcenter, vilket medförde en annan budgetram och 

att nämnden bytte namn från nämnden för individ och familjeomsorg till nämnden för arbete och 

lärande.  

I jämförelse med andra kommuner ligger Alvesta kommun lågt när det gäller nettokostnadsavvikel-

ser för individ- och familjeomsorg och gymnasieskola:  

Verksamhet Avvikelse år 
2018  

Individ- och familjeomsorg  1,2 % 
Gymnasieskola 1,2 % 

Källa: Kolada 

För båda verksamheterna förekommer en liten positiv nettokostnadsavvikelse vilket innebär att 

kostnaderna för verksamheterna är minimalt högre än vad behovet är och därmed också högre än 

vad som kan förväntas. Ett urval av verksamheternas nettokostnader inom nämndens ansvarsom-

råden i kronor per invånare för år 2018 ser ut som följer: 

Verksamhet Alvesta Liknande  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Missbruksvård för vuxna 616 611 598 
Barn- och ungdomsvård 1 789 1 927 1 938 
Ekonomiskt bistånd 1 531 1 157 1 069 
Gymnasieskola 124 199 131 577 122 802 
Arbetsmarknadsåtgärder 483 493 478 
Grundläggande vuxenutbildning 173 122 131 
Gymnasial vuxenutbildning 291 240 264 

Källa: Kolada 

Nettokostnaden motsvarar bruttokostnaden minus bruttointäkten. Gällande missbruksvård för 

vuxna, ekonomiskt bistånd, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning ligger 

Alvesta kommun något högre än riket som helhet och likande.  

Budget och utfall för nämndens verksamheter har under de senaste åren sett ut som följer (i 

mnkr)6: 

 

 
6 Observera att åren inte är helt jämförbara med varandra då omorganisering har skett, bland an-
nat avseende Allbo Lärcenter, vuxenutbildning och gymnasium 
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 Utfall 

2017 

Bud-

get 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Utfall 

20197 

Budget 20208 

Nämnd och styrelse-

verksamhet 

0,9 0,8 0,9 0,8 1,3 1,4 

Förvaltningskontor och 

fr.o.m. 2019 även stab 

och Allbo LC 

19,7 17,2 17,8 115,6 125,9 112,4 

Barn- och familj, inklu-

sive Familjeenheten 

30,6 27,7 35,0 30,5 30,1 35,6 

Ensamkommande flyk-

tingbarn 

9,9 3,9 7,1 2,4 2,5 -1,2 

Ekonomiskt bistånd 28,3 23,4 24,1 19,6 26,5 20,3 

Avd. Vuxen, inklusive 

STOBE 

10,1 24,4 23,1 25,3 27,9 28,2 

Arbetsmarknadsavdel-

ningen 

6,2 5,7 4,9 5,1 3,1 4,6 

Gymnasieverksamhet 

(fr.o.m. 2019) 

  (6,6) 6,5 7,6 5,3 

Vuxenutbildning (fr.o.m. 

2019) 

  (7,5) 8,7 12,0 7,0 

Totalt 105,7 103,1 112,9 214,5 236,9 213,6 

 

Nämnden för arbete och lärande visar en negativ budgetavvikelse på totalt -22,4 miljoner kronor. 

Den största delen finns på förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, där kostnader för köp av utbild-

ning står för dryga 8 miljoner kronor i avvikelse, men även skolskjutsar avviker negativt med ca 0,7 

miljoner kronor. Från och med 2019 så ingår verksamheter för gymnasieutbildning och vuxenut-

bildning i nämndens ansvarsområde vilket gör att jämförelser bakåt inte är helt jämförbara. När det 

gäller köp av utbildning så är ökningen mellan åren ca 9 miljoner kronor. Detta beror på flera an-

ledningar, dels prisökning av prislistor, dels fler elever som väljer om och läser flera år, dels fler 

elever som valt dyrare utbildningsprogram. Planer för att nå en budget i balans är att minska place-

rings-/familjehemskostnader, minska personalkostnader, nedläggning av stödboende, minskning 

av ekonomiskt bistånd, förändring av vuxenutbildning och minskade lokalkostnader. 

 

Nämndens beslut avseende ekonomin 

Nämnden har under år 2019 fattat nedan beslut avseende ekonomi och åtgärdsplaner: 

 

Månad Paragraf  Ärende Prognos budget-
avvikelse/ bespa-
ringar 

Beslut  

Februari § 19 Årsrapport 2018 - 9,8 mnkr Godkänna årsrapporten 
Maj § 37 Åtgärdsplan för 

budget i balans 
Omfattning av vad 
besparingarna uppgår 
till framgår ej av tjäns-
teskrivelse eller beslut 

Nämnden för individ- och familje-
omsorgs delårsrapport per 31 au-
gusti 2018 visade på ett underskott 
på -4.6 miljoner kronor. Med anled-
ning av underskottet beslutade 
nämnden för individ- och familje-
omsorg att tillskriva kommunfullmäk-
tige (NIF § 64/2018). Kommunsty-
relsen gav genom beslut § 135/2018 
i uppdrag till nämnden att ta fram en 
åtgärdsplan för en budget i balans 

 
7 Enligt årsrapporten som finns bifogad i kallelsen inför sammanträdet 2020-02-26.  
8 Nämndens verksamhetsplan för 2020 antagen av nämnden § 93 
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varför ärendet nu ska behandlas. Till 
den 13 februari 2019 har en sam-
manställning gjorts av en budget i 
balans avseende bokslutet för 2018 
som hade ett utfall på -9.8 miljoner. 
Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att godkänna åtgärdsplan 
för en budget i balans och över-
sända densamma till kommunstyrel-
sen. 

Maj § 50 Ekonomisk må-
nadsrapport för 
mars 

- 7 mnkr Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att: 
1. Godkänna månadsrapporten per 
mars 2019. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att 
genomlysa budgeten till nämndens 
sammanträde den 18 juni 2019.  

Juni § 67 Ekonomisk må-
nadsrapport  april 
och särskild 
genomlysning 
Allbo lärcenter 

- 9,8 mnkr Notera informationen till protokollet 

Oktober § 76 Delårsrapport - 18,6 mnkr 1. Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att godkänna delårsrapport 
per augusti 2019.  
2. Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ge ordförande i uppdrag 
att tillskriva kommunfullmäktige med 
anledning av budgetunderskottet.  
3. Nämnden för arbete och lärande 
beslutar att ge ordförande och för-
valtningschef i uppdrag att sam-
manställa skriftlig redogörelse för 
åtgärder för en budget i balans. 
Åtgärder ska rapporteras till Kom-
munstyrelsen i november 

Novem-
ber 

§ 91 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

Inga handlingar finns 
till ärendet, muntlig 
information 

Notera informationen till protokollet 

Decem-
ber 

§ 110 Åtgärder för 
budget 2020 

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

Allbo Lärcenters stabsfunktioner 
inom arbetslaget Navet kan effekti-
viseras och integreras med staben 
på förvaltningen för arbete och fö-
rande. På sammanträdet redogörs 
för hur detta ska ske. Nämnden för 
arbete och lärande beslutar enligt 
förslag. Beslutet ska gälla från 1 
januari 2020 

Decem-
ber 

§ 111 Ekonomisk må-
nadsrapport 
oktober 

- 24 mnkr Godkänna månadsrapport 

Decem-
ber 

§ 112 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

10 åtgärder i handling-
arna motsvarande 
besparingar om drygt 
26 mnkr. i handlingar-
na framgår när åtgär-
derna ska vara ge-
nomförda under år 
2020. 

Godkänna åtgärdsplan för budget i 
balans 
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I övrigt har nämnden fattat beslut som har inverkan på nämndens ekonomi vid följande tillfällen: 

• Februari § 25, Organisationsförändring Allbo lärcenter - Nämnden för arbete och lärande 

beslutar att godkänna ny organisation för Allbo Lärcenter enligt förslag. 

• Maj § 39, Kronan-huset - Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna upprättat 

förslag för framtida användning av nuvarande Kronan-huset 

• Maj § 39, Verksamhetsplan - Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagen 

verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande. 

• Maj § 48 samt december § 112, Direktiv för ekonomisk rapportering - Nämnden för arbete 

och lärande beslutar att följa kommunstyrelsens rutin för den ekonomiska rapporteringen samt 

att man i samband med den ekonomiska rapporteringen följer upp nyckeltal för förvaltningens 

verksamhet. 

• Maj § 49, Introduktionsprogram och prislistor – Nämnden för arbete och lärande beslutar 

att godkänna bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2019. 

• Juni § 50, Information – Förvaltningschefen informerar om kommunstyrelsens beslut om att 

bevilja förvaltningen för arbete och lärande medel som är riktade till att utbilda måltidsbiträden. 

Man har även av kommunstyrelsen har även beviljats medel för en AVO-utbildning på dari och 

fatt extra budgettillskott för anställningsstöd. 

• Juni § 67, Ny organisation LSS - Nämnden för arbete och lärande beslutar att:  

1. godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag  

2. ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerad ekonomisk och resursmässig 

fördelning till hösten. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att se över eventuella justeringar i verkställigheten 

• Oktober § 77, Gemensam finansiering Region Kronoberg – Arbetsutskottet har den 5 sep-

tember beslutat om medfinansiering enligt Sveriges kommuner och landstings förslag och att 

kostnaden beräknas per antal kommuninvånare per sista december 2019. 

• November § 93, Verksamhetsplan 2020   

• November § 95, Organisation och avveckling av stödboende ensamkommande under 

2020 – Med anledning av ett försämrat budgetläge för nämnden under 2020- 2021 görs en 

översyn över alla verksamheter, även för stödboendet. Arbetsutskottet beslutade den 16 okto-

ber § 64 att:  

1. Minska personalstyrkan för stödboendet med tre ungdomspedagoger och en avdelningschef 

med sista arbetsdag I juni 2020. 

2. Två ungdomspedagoger ingår i Stöd-och behandlingsenheten från och med 1 juni 2020 till 

20 november 2020. 

3. Från och med 1 december 2020 får de tre ensamkommande sitt stöd från Stöd- och be-

handlingsenhetens personal. 

4. Ovanstående beslutspunkter kommer att gälla från 23 oktober 20l9 efter att MBL hållits och 

att parterna förklarats vara överens. 

Nämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

• November § 97, Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden och nämnden för 

arbete och lärande - Efter beslut om Allbo Lärcenters övergång till förvaltningen för arbete 

och lärande gjordes en inventering och det visade sig att kostnaderna blev högre än tidigare 

preliminär beräkning. Att IT-kostnaderna ökat är både utbildningsförvaltningen, förvaltningen 

för arbete och lärande, IT och ekonomichef överens om och även att man ska fördela under-

skottet rättvist mellan förvaltningarna. 
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• November § 98, Treårig överenskommelse om idéburet partnerskap - I föreslagna förslag 

till överenskommelse är beloppet för 2020 2,31 kr. För de båda följande åren räknas beloppet 

upp med 5 procent, vilket för 2021 innebär 2,43 kr/invånare och för 2022 2,55 kr/invånare. Be-

loppet betalas ut under första kvartalet respektive år. Nämnden för arbete och lärande beslutar 

att godkänna framtagen överenskommelse för Id6buret Offentligt Partnerskap mellan Alvesta 

kommun och Brottsofferjouren. 

Övriga iakttagelser i förhållande till fattade beslut 

Tjänsteskrivelsen i början av året och informationsärendet i november för att nå en budget i balans 

innehåller inte några direkta besparingsförslag. Först i december månad kommer det upp förslag 

motsvarande 26 mnkr. Följande besparingsförslag lägga fram: 

1. Minskade personalkostnader (exklusive stödboende) inom Allbo Lärcenter, staben på förvalt-

ningen, barn och familj och ekonomiskt bistånd. Besparing: 2,65 miljoner kronor 

2. Arbeta ytterligare med förebyggande insatser och insatser på hemmaplan. Dessutom inrikt-

ning på placering i familjehem istället för kostsamma HVB-placeringar. Besparing: 3,125 mil-

joner 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 Lärcen-

ter 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. Be-

sparing: 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. Bespa-

ring: 500 000 kronor 

9. Nedläggning av stödboende för ensamkommande. Besparing: 3,5 miljoner kronor 

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

 

Iakttagelser från intervjuer 

Av intervjuer framgår att nämnden anser sig har fattat beslut för att minska underskottet bland 

annat genom att avveckla och stänga ner HVB och istället arbeta med hemmaplanslösningar gäl-

lande vuxenmissbruk och barn- och familjehem. Det som ändå var en bidragande faktor till det 

ekonomiska resultatet var att köp av utbildning blev dyrare än förväntat speciellt i förhållande till de 

ca 50 elever som går en yrkesutbildning i annan kommun. Förvaltningen kommer att göra en om-

fördelning som innebär ett försök att ta hem dessa elever till Alvesta kommun. Allbo Lärcenter står 

för ett underskott motsvarande 3,6 miljoner kronor i juni månad, men anger till förvaltningen och 

nämnden att underskottet kommer minska. När nämnden har sitt nästa sammanträde i september 

har underskottet istället drastiskt ökat till ca 12 miljoner kronor.  

Åtgärdsplanen som togs fram under hösten har förvaltningen arbetat vidare med och brutit ner i 

mindre delar, den innehåller även besparingarna på tre års sikt. Besparingarna för år 2020 motsva-

rar ca 16,2 miljoner kronor och till 2022 ca 10 miljoner kronor. Denna har inte varit föremål för be-

slut i nämnden vid granskningstillfället.  

Nämnden framhåller under intervju att det finns en bra dialog med förvaltningen och att de anser 

sig ha full inblick i den ekonomiska situationen och att viktiga frågor lyfts till nämnden. 
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Det framhålls även under intervju att nämnden till hösten ska försöka öka sina intäkter genom att 

starta SFI-lärling gällande serviceassistenter och logistikområdet. För detta får nämnden statsbi-

drag. 

Nämnden uppger i intervju att budgeten inte kommer att vara i balans år 2020.   

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

Vi bedömer att nämnden för arbete och lärande delvis har fått tillräcklig redovisning av ekonomin 

under året. Efter att ha tagit del av nämndens protokoll och tillhörande handlingar så kan vi konsta-

tera att det redan i början av året är uppenbart att nämnden kommer gå med ett underskott jämfört 

med budgeten. Nämnden hade inget sammanträde under perioden juni till oktober månad. Under 

motsvarande period fördubblades det befarade budgetunderskottet från -9,8 mnkr till -18,6 mnkr. 

Med anledning av det ekonomiska läget borde nämnden enligt vår mening tillsett att löpande få 

ekonomin redovisad med tillhörande åtgärdsplaner. Dock framhålls det att nämnden löpande anser 

sig ha fått den information som finns att tillgå. 

Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

Vi bedömer att det sammantaget genomförts få analyser med anledning av den ekonomiska ut-

vecklingen och att de åtgärder som vidtagits av de framtagna analyserna inte varit tillräckliga.  

Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. När 

ekonomin har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. Vad gäller åtgärds-

planerna har det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig kostnadsbespa-

ring eller när besparingarna ska genomföras. Hur åtgärdsplaner och effekterna av dessa sedan 

följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte spårbart. 

Nämnden fattar också löpande beslut om ärenden som får ekonomiska konsekvenser för förvalt-

ningen där inte något belopp varken för eventuell kostnad eller besparing framgår. Vi anser att 

besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra en budget i balans och att 

överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar beslut som påverkar ekonomin negativt. 

Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

Vi bedömer att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi anser att nämndens beslut och 

ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. Vi ser att ett aktivt arbete har skett på för-

valtningen för att komma tillrätta med ekonomin, men detta återspeglas inte i nämndens protokoll. 

Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Vi bedömer att nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det, 

mer än vad som anges i direktiven för ekonomisk rapportering. Nämnden har inte heller ställt tyd-

liga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt 

realistiska. De månadsrapporter och åtgärdsplaner som har redovisats för nämnden har inte varit 

tillräckliga för att nämnden ska kunna fatta beslut utifrån dem. I flera fall där nämnden beslutar om 

åtgärder har dessa inte alltid följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genom-

förda åtgärder. 

Detta anser vi är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida. Nämnden borde 

fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska för-

slag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått.  
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2.3. Omsorgsnämnden 

 Iakttagelser 

Kostnader och ekonomi 

Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör den del av kommunens uppgifter enligt socialtjänstla-

gen (2001:453) vad avser äldreomsorg och vad som i lag sägs om socialnämnd inom detta om-

råde. Nämndens ansvarsområden är huvudsakligen: 

 

1. omsorg om äldre, 

2. omsorg om personer med funktionsnedsättning, samt 

3. omsorg om personer med psykisk, fysisk och intellektuell funktionsnedsättning, med undantag 

för de uppgifter som anförtrotts nämnden för nämnden för arbete och lärande gällande soci-

alpsykiatri. 

 

I jämförelse med andra kommuner ligger Alvesta kommun lågt när det gäller nettokostnadsavvi-

kelser för LSS, men högt vad gäller äldreomsorgen:  

Verksamhet Avvikelse år 2018  

LSS -2,3 % 
Äldreomsorg 15,4 % 

Källa: Kolada 

För LSS-verksamheten förekommer en mindre negativ nettokostnadsavvikelse, som också är lägre 

än för riket i stort och liknande kommuner. Det innebär att kostnaderna för verksamheten är något 

lägre än vad behovet är och därmed också lägre än vad som kan förväntas. Gällande äldreomsor-

gen återfinnes en hög nettokostnadsavvikelse som också är betydligt högre än riket i stort och 

liknande kommuner. Det innebär att kostnaderna för verksamheten är högre än vad behovet är och 

därmed också högre än vad som kan förväntas. Ett urval av verksamheternas nettokostnader inom 

nämndens ansvarsområden i kronor per invånare för år 2018 ser ut som följer: 

Verksamhet Alvesta Liknande  
kommuner 

Alla  
kommuner 

Funktionsnedsättning totalt   5 380 6 336 6 285 
Omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning enl 
SoL 

14 456 14 339 14 342 

Äldreomsorg 3 724 4 029 4 618 
Ordinärt boende äldreomsorg 4 331 5 484 5 796 
Särskilt boende äldreomsorg 9 184 7 540 7 285 

Källa: Kolada 

Nettokostnaden motsvarar bruttokostnaden minus bruttointäkten. Gällande omsorg om äldre och 

personer med funktionsnedsättning enl. SoL och särskilt boende äldreomsorg ligger Alvesta kom-

mun något högre än riket som helhet och likande.  

Budget och utfall för nämndens verksamheter har under de senaste åren sett ut som följer (i mnkr): 
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 Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Utfall 

20199 

Budget 

202010 

Omsorgsnämnd 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,0 

Förvaltningsled-

nignskontor 

7,1 17,3 11,9 18,6 16,7 17,1 

Bemanningsen-

heten 

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

Myndighetskon-

tor 

5,2 5,0 5,4 5,7 6,0 5,5 

Äldreomsorg 

(inkl HSL-

verksamhet, 

Säbo och hem-

tjänst) 

254,1 245,0 256,7 244,4 264,5 249 

Funktionsstöd 62,3 63,2 64,7 66,6 71,0 71,5 

Totalt 331,4 333,9 342,0 338,5 362,2 344,6 

 

Omsorgsnämnden visar för helåret år 2019 en negativ budgetavvikelse på totalt -23,7 miljoner 

kronor. De åtgärder som vidtagits ger kortsiktigt ingen minskad nettoeffekt då volymökningarna 

överstiger besparingarna. 2020 förväntas en nettokostnadsminskning. Ifall strukturomvandling och 

andra effektiviseringar inte kan genomföras, räknas det med att äldreomsorgens kostnader ökar 

med i genomsnitt 6-7 miljoner kronor per år under den närmaste tioårsperioden. Inom funktions-

stöd finns en kontinuerlig ökning av antalet omsorgstagare. Omsorgsnämnden har enligt årsrap-

porten inte kompenserats för de volymökningar som den demografiska utvecklingen orsakar. 

 

Nämndens beslut avseende ekonomin 

Nämnden har under år 2019 fattat nedan beslut avseende ekonomi och åtgärdsplaner: 

 

Månad Paragraf  Ärende Prognos budget-
avvikelse/ bespa-
ringar 

Beslut  

Februari § 21 Årsrapport 2018 - 8,1 mnkr Godkänna årsrapporten 
Februari § 22 Åtgärdsplan för 

budget i balans 
I internbudgetarbetet 
inför 2019 har beaktats 
att Bryggaren läggs 
ner med 10 månaders 
effekt. Det innebär en 
kostnadsminskning 
med drygt 19 miljoner 
kronor. Kostnadsök-
ningarna inom nämn-
den uppgår samtidigt 
till ca 17 mnkr under 
2019. Återstående 2 
mnkr används till oför-
utsedda kostnader. 

Omsorgsnämnden beslutar att med 
de kända fakta som finns i materi-
alet godkänna åtgärdsplanen för att 
få budgeten i balans. 

April § 33 Ekonomisk må-
nadsrapport för 
mars 

- 16,3 mnkr Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna månadsrapport per mars 
2019 samt ge förvaltningen i upp-
drag att ta fram åtgärder som syftar 
till att nå ett nollresultat vid 2019 års 
utgång 
 

 
9 Enligt årsrapporten som finns bifogad i kallelsen inför sammanträdet 2020-02-27.  
10 Nämndens verksamhetsplan för 2020 antagen av nämnden § 73 
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Juni § 47 Ekonomisk må-
nadsrapport april  

- 16,9 mnkr Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna månadsrapport per april 2019 

Oktober § 59 Delårsrapport - 21,2 mnkr Omsorgsnämnden beslutar att: 
1. Godkänna delårsrapport 2019 för 
omsorgsnämnden. 
2. Ge ordförande i uppdrag att ta 
fram en skrivelse och i den anmäla 
till kommunfullmäktige att omsorgs-
nämnden inte kommer att 
klara att hålla budgetramen för 2019 
samt redovisa skrivelsen till 
nämnden på nästa sammanträde 

Oktober § 61 Åtgärdsplan för 
budget i balans 

Inga handlingar finns 
till ärendet, muntlig 
information där det i 
protokollet framgår 
förslag till åtgärder, 
utan kostnadsbespa-
ringar  

Omsorgsnämnden beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med förslagen som har redo-
visats. 

Novem-
ber 

§ 71 Månadsrapport 
per oktober 

- 22,2 Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna ekonomisk månadsrapport 
per oktober 2019 

Novem-
ber 

§ 72 Återrapportering 
av åtgärder och 
åtgärdsplaner för 
budget i balans 

Vissa av åtgärderna 
innehåller en kost-
nadsbesparing som 
totalt uppgår till 19,3 
mnkr, varav en punkt 
är benämnd som ”Yt-
terligare åtgärder” 
motsvarande 6,3 mnkr. 
Vad detta är för åtgär-
der är inte specifice-
rade. Av protokollet 
framgår också långsik-
tiga åtgärder. 

Omsorgsnämnden beslutar att god-
känna framtaget förslag på åtgärds-
plan. 

 

I övrigt har nämnden fattats beslut som har inverkan på nämndens ekonomi vid följande tillfällen: 

• April § 34, Information - Förvaltningschefen informerar om den ekonomiska situationen för 

omsorgsnämnden. På sammanträdet redovisas en kort historik, nuläge, framtid, de långsiktiga 

utmaningarna och budgetprocessen 2021–2023. 

• April § 36 samt december § 83, Direktiv för ekonomisk rapportering - Omsorgsnämnden 

beslutar i april att nämndens direktiv för ekonomisk rapportering 2019 ska följa den tidsplan 

som kommunstyrelsen beslutat om för 2019. Om det visar sig att det blir en större avvikelse 

mot budget än vad som tidigare prognostiserats kan arbetsutskottet begära en extra uppfölj-

ning. Den ekonomiska rapporteringen ska förutom det som framgår av kommunstyrelsens di-

rektiv innehålla följande nyckeltal: 

- beslutade timmar hemtjänst i ordinärt boende – byts till utförd tid när system och förutsätt-

ningar finns 

- antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 

- kösituation till särskilt boende 

- beslutade timmar personlig assistans, socialförsäkringsbalken (SFB) 

- köpt plats 

Omsorgsnämnden beslutar i december att nämndens månadsuppföljningar enligt kom-

munstyrelsens direktiv även ska innehålla följande nyckeltal: a. beslutade timmar hem-

tjänst i ordinärt boende – byts till utförd tid när system och förutsättningar finns b. antal 

personer med hemtjänst i ordinärt boende c. kösituation till särskilt boende d. beslutade 
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timmar personlig assistans, socialförsäkringsbalken (SFB) e. köpta platser Omsorgsnämn-

den beslutar att efter februari och juni ska totala personalkostnader, hemtjänsttimmar per 

dag samt aktuell  kösituation till särskilt boende redovisas till omsorgsnämndens ordfö-

rande 

• Oktober § 58, förändring av omsorgsnämndens måltidspriser från år 2020 – Måltidspri-

serna höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. Därefter ska måltidspriserna årli-

gen justeras enligt gällande konsumentprisindex. Detta för att kompensera för prisökning på 

livsmedel, transporter, löner med mera. Den senaste justeringen av måltidspriserna skedde 

från 1 januari 2016 (KF § 182/2015). Höjningen är av vikt som en åtgärd för att få en ekonomi i 

balans. Den budgeterade måltidsintäkten för 2019 är 11 369 000 kronor. En höjning med 14 

procent innebär en ökad intäkt på cirka 1 600 000 kronor. Omsorgsnämnden föreslår kom-

munstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Omsorgsnämndens måltidspriser höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. 2. 

Omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex från 

och med den 1 januari 2021. 

Omsorgsnämnden beslutar att: 3. Information ska ges till omsorgsnämnden årligen om höj-

ningen 

• Oktober § 62, Ändring av myndighetsutövningen inom LSS - I ett tidigare beslut gavs för-

valtningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerad ekonomisk och resursmässig fördel-

ning till hösten 2019 inför beslutet i kommunfullmäktige. Detta är ännu inte färdigt. Omsorgs-

nämndens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 17 september att lämna ärendet utan 

beredning till omsorgsnämnden samt ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med utbild-

ningsförvaltningen ta fram ett förslag till beslut till nämndens sammanträde. Omsorgsnämnden 

beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Beslut om insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, för personer under 20 år flyttas från utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. Budget-

medel och verkställighet av alla insatser enligt LSS för personer till och med 1 juli det år de fyll-

ler 20 år ligger kvar under utbildningsnämnden.  

2. Budgetmedel motsvarande 0,6 biståndshandläggartjänst flyttas från utbildningsnämnden till 

omsorgsnämnden. Ekonomiavdelningen tillför inför beslut i kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige komplettering gällande eventuell övrig budgetfördelning.  

3. Ovanstående beslutspunkter gäller från och med 1 januari 2020.  

4. Ändringar görs i respektive nämnds reglemente motsvarande beslutet. 

Omsorgsnämnden beslutar att:  

5. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att under år 2020, tillsammans med förvaltningen för ar-

bete och lärande och utbildningsförvaltningen, följa upp och utvärdera konsekvenserna av de 

förändringar som ovanstående förslag innebär samt att vid behov ge förslag på beslut om 

eventuella justeringar av förändringarna.  

• Oktober § 64, Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksam-

heter – Omsorgsnämnden beslutar att anta Sveriges kommuner och landstings rekommendat-

ion om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter, vilket innebär en kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare årligen under peri-

oden 2020-2023 som delas lika mellan omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lä-

rande. 

• November § 70, Anmälan om budgetöverskridande – Utifrån delårsrapporten från augusti 

2019 för omsorgsnämnden finns det anledning att utgå från att det kommer att vara omöjligt att 

undvika ett budgetöverskridande under 2019 då utfallet efter 8 månader visar ett underskott 

mot periodiserad budget med 10,5 miljoner kronor. Prognosen för helår visar ett underskott på 

21,2 miljoner kronor. Omsorgsnämnden beslutar att genom upprättad skrivelse anmäla till 

kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna hålla budgetramen för 2019. 
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• November § 73, Verksamhetsplan med internbudget 2020  

• December § 85, Överenskommelse avseende palliativt centrum för samskapande vård - 

Omsorgsnämnden beslutar att finansiera projektet palliativt centrum för samskapande vård 

med 152 255 kr för år 2020.  

 

Övriga iakttagelser i förhållande till fattade beslut 

I nämndens årsrapport för år 2019 anges följande åtgärder för att få en budget i bättre balans år 

2020:  

• Fortsätta arbetet med att förändra boendestrukturen i kommunen i syfte att minska beho-

vet av särskilda boendeplatser som är den dyraste formen av vård och omsorg för äldre 

• Översyn av nämndens vägledningar för biståndsbeslut inom socialtjänstlagen och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hur uppgifter ska genomföras blir i större 

omfattning en verkställighetsfråga i stället för myndighetsfråga. 

• Förstärkt grundbemanning på särskilda boenden i kombination med en aktiv och förbättrad 

schemaläggning ska leda till att de särskilda boendena reducerar sina kostnader 

• Öka tillämpningen av tillsynskameror, läkemedelsautomater och andra tekniska lösningar. 

• Effektivare schemaläggning och planering med nytt planeringssystem inom ordinärt bo-

ende. 

• Inom Funktionsstöd arbetas aktivt med att ersätta externa placeringar med egna insatser. 

Effekten av att myndighetsutövningen för barn och unga togs över vid årsskiftet förväntas 

ge långsiktiga positiva effekter. 

• Inom samtliga områden arbeta med att minska antal timanställda för att få en bättre eko-

nomi. 

Iakttagelser från intervju 

I intervjuer framhålls att det finns ett mål för nämnden att ha en budget i balans, men att detta inte 

kommer ske under 2020: Med ett hårt arbete bedömer nämnden att de kan vara i balans till år 

2021.  

Förvaltningen anger att de redan i februari månad flaggar upp för nämnden att ekonomin inte 

kommer hållas för år 2020. Det framhålls också att förvaltningen redan vid antagande av budget 

ser att det inte kommer att bedriva verksamheten inom den budgetram som nämnden fått från 

fullmäktige. En av anledningarna är att nämnden inte får kompensation för volymökningar och 

antalet äldre med ökade behov. Under år 2018 jobbade förvaltningen med minskade kostnader 

motsvarande 23 miljoner kronor trots ökade volymer. Enligt intervjusvar är det svårt för nämnden 

att minska kostnaderna ännu mer med ökade volymer och samtidigt behålla en god kvalitet. Bud-

getprocessen upplevs vara något problematisk då nämnden haft ungefär samma budget att för-

hålla sig till trots den demografiska utvecklingen. Det framhålls också att dialogen är bristfälligt. 

Bland annat framhålls ett exempel där nämnden av kommunfullmäktige fick till sig i investerings-

budgeten att ta fram ett nytt särskilt boende, men fick inte medel för ökade driftskostnaderna. 

För att ha en budget i balans ut ett långsiktigt perspektiv framhålls det att det behövs andra boen-

deformer. Det framhålls i intervju att Furuliden i Moheda har varit den enhet som haft det mest 

ekonomisk besvärligt under några år. De största insatserna har gjorts där för att få till en bra orga-

nisation. I förhållande till boendena storlek är den ekonomiska situationen relativt jämt fördelad, det 

gör att det är generella och strukturella åtgärder som behövs för att komma tillrätta med den eko-

nomiska obalansen.  

Enligt de intervjuade sker det ett omfattande arbete framöver för att få en mer effektiv organisation 

som på så vis även påverkar ekonomin i positiv riktning. Bland annat har nämnden fattat beslut om 

hur biståndsbedömningens ska ske utifrån en vägledning. Det sker också ett arbete från förvalt-

ningschefens sida att tillsammans med andra kommuner ta fram jämförbara styrtal. Det sker också 
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ett arbete med att se över bemanningen och att få cheferna att använda det planeringsverktyget 

som finns för att få den mest effektiva organisationen.  

En utmaning framhålls vara att det är en svår tillgänglighetsanpassning i Alvesta. Många bostäder 

behöver tillgänglighetsanpassas för att äldre ska kunna bo där, samtidigt som byggnation och re-

novering av särskilda boenden försenas från Allbohus sida. Det uppges vara en lång omställnings-

tid från Allbohus sida när ett boende behöver renoveras. De boendena som finns att tillgå från 

Allbohus innehar också höga hyror, vilket också försvårar situationen.  

Ytterligare en utmaning framhålls vara att det inte finns något uppföljningssystem i kommunen 

avseende verksamhet och ekonomi.  

Nämnden uppger i intervju att budgeten inte kommer vara i balans 2020.   

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för nämnderna? 

Vi bedömer att omsorgsnämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året. Efter att 

ha tagit del av nämndens protokoll och tillhörande handlingar så kan vi konstatera att det redan i 

början av året är uppenbart att nämnden kommer gå med ett underskott jämfört med budgeten om 

betydande belopp. Nämnden har löpande följt ekonomin och det har funnits detaljerade redovis-

ningar i handlingarna till protokollen. Dock framgår inte alltid åtgärder med anledning av det eko-

nomiska utfallet. Med anledning av det ekonomiska läget borde nämnden enligt vår mening tillsett 

att löpande få ekonomin redovisad med tillhörande åtgärdsplaner.  

Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen? 

Vi bedömer att det sammantaget genomförts analyser med anledning av den ekonomiska utveckl-

ingen i handlingarna till protokollen men att de åtgärder som vidtagits av de framtagna analyserna 

inte varit tillräckliga mot bakgrund av att underskottet konstant ökat under året. 

Vilka beslut har nämnderna fattat med anledning av den ekonomiska redovisningen? 

Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. När 

ekonomin och åtgärdsplaner har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. 

Vad gäller åtgärdsplanerna har det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig 

kostnadsbesparing eller när i tid besparingarna ska genomföras. Nämnden har inte heller begärt 

kontinuerliga redovisningar över kostnadsbesparingarna. Hur åtgärdsplaner och effekterna av 

dessa sedan följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är 

inte spårbart. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra en 

budget i balans. 

Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?  

Vi bedömer att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi anser att nämndens beslut och 

ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. Vi ser att ett aktivt arbete har skett på för-

valtningen, och kommer ske framöver, för att komma tillrätta med ekonomin, men detta åter-

speglas inte i nämndens protokoll. 

Hur har nämnderna säkerställt att fattade beslut verkställs? 

Vi bedömer att nämnden inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det, 

mer än vad som anges i direktiven för ekonomisk rapportering. Nämnden har inte heller ställt tyd-

liga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt 

realistiska. De månadsrapporter och åtgärdsplaner som har redovisats för nämnden har inte varit 

tillräckliga för att nämnden ska kunna fatta beslut utifrån dem. I flera fall där nämnden beslutar om 

åtgärder har dessa inte alltid följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genom-

förda åtgärder. 

Detta anser vi är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida. Nämnden borde 

fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska för-
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slag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått.  

2.4. Kommunstyrelsen 

 Iakttagelser 

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller lands-

tingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämn-

ders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet. 

Under året har följande ekonomisk information redovisats i kommunstyrelsen med tillhörande be-

slut i förhållande till ovan nämnder:  

Månad Paragraf  Ärende Beslut  

April § 79 • Årsredovisning för kommunen. 
Nämndernas utfall är 15 miljo-
ner kronor sämre än budget. 
De största negativa budgetav-
vikelser finns inom nämnden 
för individ- och familjeomsorg 
samt omsorgsnämnden. 

Kornmunstyrelsen beslutar: 
1.Att överlämna Årsredovisningen för år 2018 
till revisorerna för granskning, 
2. Att föreslå kornmunfullmäktige besluta att 
godkänna Årsredovisningen för år 2018. 

Juni § 103 • Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per mars 
månad. I rapporten, som base-
ras på utfallet till och med sista 
mars, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott 
på drygt 30 miljoner kronor. I 
handlingarna beskrivs vad 
underskotten inom nämnderna 
beror på. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eko-
nomisk månadsrapport för Alvesta kommun 
per mars månad. 

Juni § 104 • Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per april 
månad. I rapporten, som base-
ras på utfallet till och med sista 
april, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott 
på drygt 29 miljoner kronor. I 
handlingarna beskrivs vad 
underskotten inom nämnderna 
beror på. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eko-
nomisk månadsrapport för Alvesta kommun 
per april månad. 

Sept § 115 Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per maj må-
nad. I rapporten, som baseras 
på utfallet till och med sista 
maj, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott 
på drygt 33 mnkr, vilket är en 
försämring med 3,7 mnkr se-
dan föregående prognos från 
april. 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Uppdra till Utbildningsnämnden, Nämnden 
för Arbete och lärande samt Omsorgsnämn-
den att omgående vidta åtgärder samt ta fram 
åtgärdsplaner för budget i balans. Åtgärder 
och åtgärdsplaner ska rapporteras till kom-
munstyrelsen i november.  
2. Godkänna Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun 
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Okt § 141 Delårsrapport 2019. Nämnder-
nas utfall visar ett underskott 
mot budget om 10 Mkr ger 
gemensam finansiering ett 
utfall som överstiger periodens 
budget med 66 Mkr. De större 
negativa budgetavvikelserna 
finns inom omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden samt 
nämnden för arbete och lä-
rande. Beträffande omsorgs-
nämnden beror underskottet i 
huvudsak på ökade kostnader 
för särskilda boenden, inklu-
sive Bryggaren, volymökning i 
hemtjänsten samtidigt med 
högre kostnader inom funkt-
ionsstöd. Nämnden för arbete- 
och lärandes underskott beror 
framförallt på högre kostnader 
för ekonomiskt bistånd, dyrare 
placeringar än förväntat och 
vuxenutbildningens högre 
personalkostnader i kombinat-
ion med läge intäkter från både 
skolverket och migrationsver-
ket än budgeterat. Inom utbild-
ningsnämnden uppvägs inte 
ökade personalkostnader i 
grund- och förskola av positiva 
poster på vissa högre intäkter. 

l. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
delårsrapport augusti 2019 med helårspro-
gnos till revisorerna för granskning. 
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfull-
mäktige beslutar att godkänna delårsrapport 
augusti 2019 med helårsprognos. 
3. Kommunstyrelsen föreslår att kornmunfull-
mäktige beslutar att ge de nämnder som har 
en negativ prognos i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet 
på en budget i balans.  
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommun-
chefen i uppgift att samordna och följa upp de 
åtgärdsplaner som nämnderna ska återrap-
portera till kommunstyrelsen i november i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 
10 september 2019 för bästa möjliga kon-
cernnytta. 
5. Kommunstyrelsen beslutar att omgående 
utveckla arbetet med prognostiseringen i syfte 
att få snabbare och tillförlitliga prognoser. 
6. Kommunstyrelsen beslutar att bättre syn-
kronisera kommande prognoser med kom-
munstyrelsens sammanträden. 
7. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka 
att kommunens inköpspolicy efterlevs 
8. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka 
vilka omstruktureringar i verksamheten som är 
möjliga. 

Nov § 157 Kommunchefen informerar 
kommunstyrelsen om aktuella 
frågor/ärenden i kommunen. 
kommunstyrelsen informeras 
bland annat om: Kommunche-
fens arbete för att verkställa de 
beslut som kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige fat-
tade om åtgärder för att få en 
budget i balans. Till punken 
finns inga handlingar. 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Nov § 162 • Redovisning om åtgärder för 
budget i balans. Ordförande 
för utbildningsnämnden, om-
sorgsnämnden och nämnden 
för arbete- och lärande samt 
deras förvaltningschefer redo-
visar vilka åtgärdsplaner 
nämnderna har fastställt för att 
få en budget i balans. Samtliga 
redovisar vilka insatser som 

• nämnden har prioriterat att 
införa i sina åtgärdsplaner 
samt varför. I underlagen be-
skriver omsorgsnämnden de 
åtgärder som framgår av om-
sorgsnämnden § 72. Utbild-
ningsnämnden har beskriver 

Kommunstyrelsen noterar informationen 
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de åtgärder som framgår av 
deras § 100. Nämnden för 
arbete och lärande beskriver 
de åtgärder som framgår av 
deras § 112.  

Dec § 200-202 Omsorgsnämnden, nämnden 
för arbete och lärande samt 
utbildningsnämnden anmäler 
ett budgetöverskridande till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfull-
mäktige för alla nämnder beslutar att 
1. Ta del av anmälan av budgetöverskridande 
från omsorgsnämnden. 
2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åt-
gärdsplaner som redan är beslutade. 

Dec § 204  • Ekonomisk månadsrapport för 
Alvesta kommun per oktober 
månad 2019. I den ekono-
miska månadsrapporten, som 
baseras på utfallet till och med 
sista oktober, framgår att 
nämnderna för år 2019 

• prognostiserar ett underskott 
om knappt 51 Mkr, vilket är en 

• försämring med tre Mkr sedan 
föregående prognos per sista 

• augusti. Nedan finns augusti-
prognoser inom parentes. 
Prognosen för nämndernas 
samlade verksamheter har 

• kontinuerligt försämrats för 
varje prognostillfälle, men 
ökningstakten verkar ha mat-
tats av. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eko-
nomisk månadsrapport för Alvesta kommun 
per oktober månad 2019 

 

Kommunstyrelsen fattar också följande beslut som har bäring på nämndernas ekonomi: 

• Februari § 22, Överflyttning av verksamhet - Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överföring av uppdrag och budget på 600 000 kronor för "Stenlyckeklubben" från Utbild-

ningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.  

2. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera "Stenlyckeklubbens" verksamhet efter 

ett år från överföringen. 

• Februari § 28, Ny bostad med särskild service enligt LSS - Kommunstyrelsen beslutar att:  

1) ge AllboHus Fastighets AB i uppdrag att genomföra ombyggnation av Spirans lokaler inom 

den ekonomiska ramen på preliminärt 8 615 000 kronor,  

2) om byggnationen bedöms överstiga angivet belopp i punkt 1 med mer än 10 procent, ska 

nytt beslut tas i kommunstyrelsen om nivån på den nya ekonomiska ramen och vilka eventu-

ella konsekvenser det kan innebära,  

3) ombyggnationen av Spirans lokaler enligt punkt 1, omfattar inrättandet av en bostad med 

särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS med fyra lä-

genheter,  

4) ombyggnationen av Spirans lokaler enligt punkt 1, omfattar även att i anslutning till den nya 

bostaden inrätta fem korttidsvistelseplatser enligt LSS som då ersätter befintliga korttidsplatser 

på Svampvägen 2 (Ugglan)  

5) omsorgsnämndens begäran om totalt 4 800 000 kronor med anledning av punkt 3 och 4 

hanteras i budgetarbetet för 2020. Okade kostnader på grund av punkt 3 och 4 för 2019 hante-

ras i befintlig ram.  

6) bifalla omsorgsnämndens begäran om 400 000 kronor i utökad investeringsbudget 2019 

• Februari § 52, Lokalförändringar Mohedaskolan – Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Godkänna investering enligt förslag i Mohedaskolans gamla del med 3,5 mkr, 
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2. Den delårseffekt som uppstår 2019 på kalkylerad årshyra (200 900 kr) på grund av investe-

ringen betalas inom utbildningsnämndens befintliga budgetram,   

3. Kostnad för årshyra, 200 900 kr, från år 2020 och framåt tas upp i kommande budgetarbete 

• Februari § 54, Överföring av investeringsbudget - Kommunstyrelsen beslutar att minska 

omsorgsnämndens driftram med 364 tkr från år 2019 som en effekt av att nämnden har över-

skridit sin investeringsram med 1694 tkr år 2018 och därmed själv får finansiera kapitalkostna-

den för denna del. 

• Februari § 55, Överföring av budgetpost – Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att  

1) godkänna omfördelning av resurser som beskrivs enligt ovan som en följd av beslutad om-

organisation av gymnasieskolan och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till nämnden 

för arbete och lärande,  

2) omfördela vissa driftkostnadsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden för arbete 

och lärande,  

3) omfördela 400 000 kronor i investeringsram år 2019 från utbildningsnämnden till nämnden 

för arbete och lärande,  

4) ge nämnderna i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2019 anpassad till sin nya or-

ganisation och ny ekonomisk ram och rapportera sina respektive uppdaterade verksamhets-

planer till kommunstyrelsen innan den 15 april 2019,  

5) ge kommunchefen i uppdrag att i december 2019 göra en avstämning om det finns ytterli-

gare specifika poster som behöver justeras med anledning av omorganisationen. 

• April § 78, Överföring av strategiska medel - klimat och miljöfrämjande åtgärder - Kom-

munstyrelsen beslutar att  

1. godkänna förslaget om insats för kemikaliesmart förskola  

2. överföra 360 tkr från anslaget för strategiska åtgärder till utbildningsförvaltningen för det 

tidsbegränsade uppdraget 2019 

• Juni § 96, Flytt av ansvar för Hagagården - Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Överföra ansvaret för Hagagården i Alvesta från omsorgsnämnden till samhällsbyggnads-

nämnden från och med 1 september 2019.  

2. Budget för förhyrningen överförs med delårseffekt för 2019 och helårseffekt för 2020 och 

framåt på så sätt att 100 tkr förs till samhällsbyggnadsnämnden för tillsyn och städ.  

3. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning av Hagagården. 

• Juni, § 99, Extra budgettillskott för vuxenutbildningar 2019 - Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Bevilja 434 400 kronor för måltidsbiträdesutbildningen som genomförs under hösten 2019  

2. Bevilja 95 000 kronor för aVO-utbildning på dari med start hösten 2019, medel för reste-

rande del av utbildningen, med 200 000 kr per år, beaktas i budget 2020  

3. De tilldelade medlen överförs från det strategiska kontot till förvaltningen för arbete- och lä-

rande. 

• September § 119, Begäran från utbildningsnämnden om tilläggsbudget - Utbildnings-

nämnden begär hos kommunstyrelsen en tilläggsbudget för ökade lokalkostnader för Vislan-

daskolan enligt beslut i nämnden § 66 2019-06-24. Kommunstyrelsen beslutar att avslå utbild-

ningsnämndens begäran om tilläggsbudget. 

• Oktober § 144, Beslut om nya investeringsramar för nämnderna - Kommunstyrelsen före-

slår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa förslag till investeringsramar för nämnderna. 

2. Kommunstyrelsen kan fatta kompletterande investeringsbeslut kopplat till planerade vid 

årets slut ej genomförda investeringar. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att aktualisera investeringsdirektivet utifrån gällande förutsätt-

ningar. 

• November § 165, Justering av IT-kostnader mellan utbildningsnämnden och nämnden 

för arbete- och lärande - Kommunstyrelsen föreslår att kornmunfullmäktige besluta att över-
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föra budgetmedel från 2019 om 1054 000 kronor från nämnden för arbete och lärande till ut-

bildningsnämnden. 

• November § 166, Förändring av omsorgsnämndens måltidspriser från år 2020 - Höjning-

en är av vikt som en åtgärd för att få en ekonomi i balans. En höjning med 14 procent innebär 

en ökad intäkt på cirka 1 600 000 kronor. I tjänsteskrivelsen från omsorgsförvaltningen framgår 

det vad förslaget om höjning innebär jämfört med nuvarande priser. kommunstyrelsen föreslår 

att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Omsorgsnämndens måltidspriser höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. 

2. Omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex 

från och med den 1 januari 2021. 

• December § 178, Information - Kommunchef informerar kommunstyrelsen om på-

gående/aktuella ärenden inom kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om Att 

det kommer genomföras en genomlysning/utvärdering av utbildningsförvaltningens organisat-

ion. 

• December § 180, Medel från strategiska kontot till kompetenshöjande insatser till 

nämnden för arbete och lärande - Kommunstyrelsen beslutar att överföra 2 miljoner kronor 

från strategiska kontot till nämnden för arbete och lärande att använda till arbetsmarknadsåt-

gärder. Medlen är av tillfällig karaktär under år 2020. 

• Februari 2020 § 16, Information - Ekonomichefen delger kommunstyrelsen ekonomisk in-

formation. Kommunstyrelsen informeras bland annat om hur förvaltningarna har arbetat med 

inköpsstoppet. Förvaltningarna vittnar om stor återhållsamhet. Mycket stoppas tidigare i dialog 

med chef eller förvaltningschef innan det ens kommer som en skriftlig ansökan till ekonomiche-

fen och kommunchefen. Ekonomichefen informerar även kommunstyrelsen om det preliminära 

bokslutet för år 2019. 

Iakttagelser från intervju 

Under intervju framkommer att det från kommunstyrelsens sida förs kontinuerliga dialoger med 

nämnderna om deras ekonomiska situation, även om det inte återspeglas i kommunstyrelsens 

protokoll.  

Några förklaringar till nämndernas underskott kan delvis hänföras till att det från och med 1 januari 

år 2019 blev nya nämnder och att dessa behövde sätta sig in i nämndens ansvarområde. Likaså 

kan det även hänföras till att ledande tjänstepersoner inom kommunen slutade och att det därmed 

blev ett kunskapsgap i början på året. Från augusti månad och framåt anses arbetet ha varit i full 

gång enligt de intervjuade, bland annat genom att ta tag i styrmodellen, koncernstyrningen och 

ekonomin. 

Det framhålls att strukturen måste förändras för att nämnderna ska kunna komma tillrätta med 

underskotten. I budget 2020 finns förslag på vad de ska göra för att komma tillrätta framåt. I bud-

getarbetet inför 2021 finns det ett krav att hela koncernen måste sätta en summa på sina effektivi-

seringar. 

Det finns i kommunen ett strategiskt konto som kommunstyrelsen ansvarar för. Tanken är att detta 

konto ska användas till strategiska frågor och utveckling. För år 2019 görs ett överskott på detta 

konto motsvarande 22,7 miljoner kronor, vilket räddar upp kommunens resultat som helhet.  

 Bedömningar utifrån kontrollmål 

Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämnderna? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen med utgångspunkt från de betydande underskotten i nämnderna 

som ökat under året och som dessutom var tydliga redan i början av året, skulle säkerställt en 

betydligt mer systematisk uppföljning av nämnderna. Kommunstyrelsen har fått redovisning till sig, 

men först i juni månad avseende mars och april, vilket enligt vår mening är för sent. Vi anser därför 

att kommunstyrelsen inte har fått tillräcklig ekonomisk information avseende nämnderna i god tid. 
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Utifrån sin uppsiktsplikt borde kommunstyrelsen haft en stående punkt avseende nämndernas 

ekonomi där också kommunstyrelsen nogsamt följer genomförda åtgärder för budget i balans. 

Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig information om 

nämndernas ekonomi. Kommunstyrelsen har ett ansvar inom ramen för sin uppsiktsplikt att kom-

municera och göra framställningar till kommunfullmäktige när så krävs. Kommunstyrelsen har att 

bereda ärenden till kommunfullmäktig så att beslut om finansiering kan fattas. Vi anser uppma-

ningen till nämnderna att inkomma med åtgärder kom allt för sent under året, vilket inte har möjlig-

gjort förutsättningar för budget i balans. Likaså anser vi inte heller att kommunstyrelsen följt upp 

effekterna av genomförda åtgärder.  

Vår erfarenhet är att för att få full effekt på besparingar krävs cirka 1,5 år innan detta uppnås, vilket 

skulle innebära att även år 2020 kommer att ge ett budgetunderskott för berörda nämnder, utom 

möjligen utbildningsnämnden.  

Värt att notera är att i budget för år 2020 framgår nämnden för arbete och lärandes budgetram 

minskas till 213,6 mnkr. Om vi ställer detta i relation till det prognosticerade utfallet för år 2019 står 

nämnden inför stora besparingskrav för att hålla sig inom budgetramen.  
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att utbildningsnämnden inte har bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Bedöm-

ningen grundar vi på att nämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året men att 

det genomförts få analyser med anledning av den ekonomiska utvecklingen. Vidare har nämnden, 

när ekonomin presenterats, beslutat att godkänna informationen. Vad gäller åtgärdsplanerna har 

det av handlingarna inte i någon större omfattning framgått vare sig kostnadsbesparing eller när 

besparingarna ska genomföras. Hur åtgärdsplaner och effekterna av dessa sedan följts upp fram-

går inte heller av efterföljande protokoll på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte spårbart. Vi anser att 

besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att möjliggöra en budget i balans och att 

överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar beslut som påverkar ekonomin negativt. Vi 

bedömer vidare att spårbarheten i fattade beslut inte är tillräcklig. Vi ser att ett aktivt arbete har 

skett på förvaltningen för att komma tillrätta med ekonomin, men detta återspeglas inte i nämndens 

protokoll. 

Nämnden har heller inte aktivt har följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det eller 

ställt tydliga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kost-

nadsmässigt realistiska. I flera fall där nämnden beslutar om åtgärder har dessa inte alltid följts upp 

och därmed går det inte heller att spåra effekten av genomförda åtgärder, även om dessa har ge-

nomförts av förvaltningen. 

Vi bedömer att nämnden för arbete och lärande inte har bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. 

Bedömningen grundar vi på att vi kan konstatera att det redan i början av året är uppenbart att 

nämnden kommer gå med ett underskott jämfört med budgeten. Nämnden hade inget samman-

träde under perioden juni till oktober månad. Under motsvarande period fördubblades det befarade 

budgetunderskottet från -9,8 mnkr till -18,6 mnkr. Vidare har det genomförts få analyser med an-

ledning av den ekonomiska utvecklingen och de åtgärder som vidtagits av de framtagna analyser-

na har inte varit tillräckliga. Nämnden har enligt vår mening inte heller fattat tillräckliga beslut uti-

från tillgänglig ekonomisk information. När ekonomin har presenterats har nämnden beslutat att 

godkänna informationen. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer styrande karaktär för att 

möjliggöra en budget i balans och att överväganden nogsamt bör göras innan nämnden fattar be-

slut som påverkar ekonomin negativt. Spårbarheten i fattade beslut är inte tillräcklig. Vi anser att 

nämndens beslut och ställningstagande tydligt måste framgå av protokollen. 

Nämnden har inte aktivt följt upp de beslut som fattats eller tillsett en rutin för det. Nämnden har 

inte heller ställt tydliga krav på förvaltningen att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som 

är kostnadsmässigt realistiska. I flera fall där nämnden beslutar om åtgärder har dessa inte alltid 

följts upp och därmed går det inte heller att spåra effekten av genomförda åtgärder. Detta anser vi 

är en allt för passiv styrning och uppföljning från nämndens sida.  

Vi bedömer att omsorgsnämnden inte har bedrivit sin verksamhet ändamålsenligt. Bedömningen 

grundar vi på att omsorgsnämnden har fått tillräcklig redovisning av ekonomin under året men trots 

det inte fattar tillräckligt aktiva beslut. Det framgår inte alltid åtgärder med anledning av det ekono-

miska utfallet. Med anledning av det ekonomiska läget borde nämnden enligt vår mening tillsett att 

löpande få ekonomin redovisad med tillhörande åtgärdsplaner. Det har genomförts analyser med 

anledning av den ekonomiska utvecklingen, men de åtgärder som vidtagits av de framtagna ana-

lyserna har inte varit tillräckliga mot bakgrund av att underskottet konstant ökat under året. 

Nämnden har inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information. När ekonomin 

och åtgärdsplaner har presenterats har nämnden beslutat att godkänna informationen. Hur åt-

gärdsplaner och effekterna av dessa sedan följts upp framgår inte heller av efterföljande protokoll 

på ett tydligt sätt, d.v.s. det är inte spårbart. Vi anser att besluten hade kunnat vara av mer sty-

rande karaktär för att möjliggöra en budget i balans. Nämnden har inte aktivt följt upp de beslut 

som fattats eller tillsett en rutin för det. Nämnden har inte heller ställt tydliga krav på förvaltningen 

att arbeta fram mer rättvisande handlingsplaner som är kostnadsmässigt realistiska. Nämnden 



 

29 
 

borde fortlöpande gett förvaltningen tydligare uppdrag att återkomma med konkreta och realistiska 

förslag till besparingar med tillhörande konsekvensbeskrivningar. Nämnden borde samtidigt varit 

tydliga med när återrapportering skulle skett samt dokumenterat det i protokollen för spårbarhet. 

Vidare borde nämnden även begära en redovisning på vilken faktisk effekt besparingarna fått. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna. Be-

dömningen grundar vi på att kommunstyrelsen skulle säkerställt en betydligt mer systematisk upp-

följning av nämnderna. Kommunstyrelsen har fått redovisning till sig, men först i juni månad avse-

ende mars och april, vilket enligt vår mening är för sent. Vi anser därför att kommunstyrelsen inte 

har fått tillräcklig ekonomisk information avseende nämnderna i god tid. Utifrån sin uppsiktsplikt 

borde kommunstyrelsen haft en stående punkt avseende nämndernas ekonomi där också kom-

munstyrelsen nogsamt följer genomförda åtgärder för budget i balans. Vi anser uppmaningen till 

nämnderna att inkomma med åtgärder kom allt för sent under året, vilket inte har möjliggjort förut-

sättningar för budget i balans. Likaså anser vi inte heller att kommunstyrelsen följt upp effekterna 

av genomförda åtgärder.  

Vår erfarenhet är att för att få full effekt på besparingar krävs cirka 1,5 år innan detta uppnås, vilket 

skulle innebära att även år 2020 kommer att ge ett budgetunderskott för berörda nämnder, utom 

möjligen utbildningsnämnden.  

Värt att notera är att i budget för år 2020 framgår nämnden för arbete och lärandes budgetram 

minskas till 213,6 mnkr. Om vi ställer detta i relation till det prognosticerade utfallet för år 2019 står 

nämnden inför stora besparingskrav för att hålla sig inom budgetramen. 

Nedan följer två sammanfattande tabeller över bedömningarna mot kontrollmålen: 

 

 

 

 

 

  Utbildningsnämnden Nämnden för arbete och 
lärande 

Omsorgsnämnden 

Vilken ekonomisk information har 
redovisats för nämnderna?  

 

 

 

Vilka analyser har gjorts med an-
ledning av den ekonomiska utveckl-
ingen?  

 
 

 

Vilka beslut har nämnderna fattat 
med anledning av den ekonomiska 
redovisningen?  

 
  

Vilken spårbarhet finns på fattade 
beslut?   

   

Hur har nämnderna säkerställt att 
fattade beslut verkställs? 
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Kommunstyrelsen  Bedömning 
Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende nämnderna? 

 
Vilka beslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information? 

 

 
 
 
 
 
 
2020-04-24 
 
 
 
 
Pär Sturesson 

 

Uppdragsledare och projektledare  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Alvesta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från november månad år 2019 PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 

gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Dnr 2020-00090 000 

 

Utredning/genomlysning av arbetsmarknadsavdelningen, AMA. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
återremittera ärendet.   

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under sammanträdet 21 april 2020 att 
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning/genomlysning av 
arbetsmarknadsavdelningen. 

Förvaltningen har genom upprättad skrivelse redovisat 
arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Arbetsmarknadsavdelningen verkar för 
att arbetssökande i alla åldersgrupper ska få en chans  till att hitta en långsiktig 
lösning, som tillexempel kan vara jobb eller utbildning. Avdelningen har idag två 
huvudområden, ett Förberedande program och Intern service.  

I bilagd skrivelse återfinns redogörelse över anställd personal vid avdelningen, 
intäkter, effekter samt en mer detaljerad beskrivning av 
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet.     

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 
hänvisning till bilagt skriftligt yrkande.    

Beslutsgång 

  Ordförande ställer frågan om det är arbetsutskottets mening att besluta i enlighet 
med Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande och finner via acklamation att 
arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
återremittera ärendet.  

Bilagor 

Skriftligt yrkande, Claudia Crowley Sörensson (M), daterad den 1 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse, Utredning/genomlysning av arbetsmarknadsavdelningen, daterad 
den 20 maj 2020. 

Skrivelse, daterad den 20 maj 2020. 

NAL § 20, daterad den 21 april 2020.  
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Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-20 
Referens 

NAL 2020-00090 000  

 

 

 

 
  

Utredning/genomlysning av 
arbetsmarknadsavdelningen, AMA. 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
utredning/genomlysning av arbetsmarknadsavdelningen.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under sammanträdet 21 april 2020 att 
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning/genomlysning av 
arbetsmarknadsavdelningen. 

Förvaltningen har genom upprättad skrivelse redovisat 
arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Arbetsmarknadsavdelningen verkar för 
att arbetssökande i alla åldersgrupper ska få en chans att till att hitta en långsiktig 
lösning, som tillexempel kan vara jobb eller utbildning. Avdelningen har idag två 
huvudområden, ett Förberedande program och Intern service.  

I bilagd skrivelse återfinns redogörelse över anställd personal vid avdelningen, 
intäkter, effekter samt en mer detaljerad beskrivning av 
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet.     

Bilagor 

1. Skrivelse, daterad den 20 maj 2020. 

2. NAL § 20, daterad den 21 april 2020.  

 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Kenth Söderling  
Avdelningschef 

.  
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Datum 

2020-06-11 
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NAL 2020-00090 000 

 

 

 

 
  

Utredning/genomlysning av 
arbetsmarknadsavdelningen, AMA.  

 

Information 

Alvesta kommuns arbetsmarknadsavdelning, AMA, verkar för att arbetssökande i 
alla åldersgrupper ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning som till exempel 
kan vara jobb eller utbildning. Prioriterad grupp är de med försörjningsstöd men 
även personer som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap kan komma 
till avdelningen. 

AMA arbetar kring frågor som rörarbete och självförsörjning där medborgarna 
hittar stöd och insatser som de är i behov av. Lämplig åtgärd kan till exempel vara 
matchning, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning. 

Avdelningen har idag två huvudområden, ett Förberedande program och Intern 
service. I det förberedande programmet erbjuds deltagarna olika praktiska och 
teoretiska moduler. Dessa syftar till att förbereda dem som är långt från 
arbetsmarknaden för att kunna delta i tillexempel praktik, utbildning eller arbete. 
Intern service utför uppdrag inom kommunens verksamheter.  

Deltagare som skrivs in börjar alltid på den förberedande delen av AMA och får där 
ett personligt schema. En del behöver ”bara” ha hjälp med Cv och hur de söker ett 
jobb medans andra kan få stöd i svenska, samhällsinformation, hur ett jobb 
fungerar mm. Modulerna vi erbjuder är i dagsläget dessa:  

 Data/telefon  

 Svenska - tillsammans med Allbolärcenter  

 Samhällsinformation/arbetsmarknadskunskap  

 CV/jobbsökarkurs  

 Snickeri/vaktmästeri/industri  

 Sömnad  

 Café/Kök   

 Utemiljö/odling  

 Städning   

 Körkortsteori  

 Hälsa både i teori och praktik  

 



Alvesta kommun 
Datum 

2020-06-11 

 Sida 

2(4) 
 

 

När deltagare bedöms kunna utföra uppdrag och har en förståelse för ett jobb kan 
de erbjudas olika praktikplatser inom kommunen, bland annat Intern Service som är 
en del av AMA. På dessa platser får de i en mer skarp miljö utföra uppdrag och visa 
sin kompetens. Inom intern Service gör vi följande internt inom kommunen:  

 Städning/fönsterputs  

 Vaktmästartjänster (sätta upp hyllor mm)  

 Gräsklippning  

 Enklare röjning  

 Flyttuppdrag  

 Viss byggverksamhet (staket, väggar mm)  

 Vissa målningsarbeten  

 Biltvätt  

 Fönstertvätt  

 Matleveranser  

Är deltagare framåt och visar på bra förståelse kan de erbjudas en 
arbetsmarknadsanställning via AMA. Alla deltagare som går på AMA skall söka jobb 
under tiden och när de kvalificerat sig för en arbetsmarknadsanställning kopplas en 
matchare in som följer upp deltagaren och letar jobb utanför AMA utifrån 

deltagarens kompetenser.   

Personal 

AMA har i dagsläget 8 tillsvidaretjänster på heltid fördelat enligt följande:  

 Avdelningschef har övergripande ansvar för personal och budget, avtal med 
olika aktörer samt kontaktperson på chefsnivå i olika nätverk.  

 Samordnare förberedande ansvarar för att arbetsleda de som arbetar med 
den förberedande delen. Schemalägger deltagare samt har kontakt med 
Arbetsförmedlingen kring arbetsträning samt arbetsmarknadsanställda. 
Samverkar med övriga förvaltningar kring olika 
arbetsmarknadsanställningar. Mellan 30–70 anställda och drygt 40 st på 
arbetsträning. 

 Samordnare Intern Service ansvarar för att uppdrag planeras och fördelas till 
handledare samt arbetsmarknadsanställda. Fakturerar och jobbar 
tillsammans med avdelningschef med att få in uppdrag. Drygt 20 personer 
är kontinuerligt arbetsmarknadsanställda på intern service 

 Fyra stycken handledare (en vakans som är tänkt att stötta upp i 
lärlingsutbildning i kombination med SFI till hösten 2020) utför uppdrag, 
coachar deltagare och handleder arbetsmarknadsanställda i uppdrag samt 
på den förberedande delen. Varje handledare har mellan 5–15 deltagare att 
handleda dagligen. Validering via verktyget OCN är en del av uppdraget. 

 Handläggare kartlägger och följer upp deltagare, sköter närvarosystemet, 
beställer varor, gransknings attesterar fakturor, kontaktperson till Af och 
ekonomiskt bistånd på handläggarnivå. Drygt 120 personer i snitt. 
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Ekonomi 

Kostnader  

 AMA betalar Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 622 Tkr per. Här utför 
de olika arbetsträningsinsatser (främst ungdomar 10–15 st), samverkar 
kring tjänster som tex matchare och coacher. Dessutom söks Projekt som 
Alvesta kan ta del av. Tex Etableringssamverkan, Hälsofrämjande 
etablering. 

 Lokalhyra ligger centralt men är på 576 Tkr per år 

 Kostnad för personal är 4,5 Mkr 

 Lönekostnaden totalt för alla arbetsmarknadsanställda ca 20 Mkr 2019 

 Övriga kostnader (bilar, material mm) ca 1,5 Mkr 

Totala kostnader är ca 27 miljoner kronor 

 

Intäkter 

Intäkter tjänas in i verksamheten via olika avtal, uppdrag och budget från 
förvaltningen (5 Mkr 2019, 4,6 Mkr 2020). Den största samverkansparten är 
Arbetsförmedlingen som betalar för arbetsträning (1,6 Mkr 2019), medfinansierar 
olika anställningar (ca 17 Mkr 2019) samt i specialuppdrag finansierar 
verksamheten. Dua är ett sådant exempel som finansierar del av verksamhet i form 
av olika jobbspår (500 Tkr). Feriejobb är en annan (400 Tkr som ej går till AMA). 

Intern Service utför uppdrag för 100 kr/mantimme inom kommunen, totala 
faktureringen uppgick till drygt 1,8 Mkr. 
Under 2020 kommer Intern Service utföra sitt hittills största uppdrag och det är att 
sköta all städning åt omsorgen i fastigheten uttern. Dessutom sköts tvättsortering 
och alla fika till personalen på denna plats. 

En del som AMA gör är att, i samverkan med bland annat Socialpsykiatrin och 
Dagcentralen (OF), utföra olika Legojobb åt företag i regionen. Här tittar man alltid 
på om det är möjligt för näringslivet att genomföra detta rent ekonomiskt innan 
beslut tas. Går det tex att få ihop tillräckligt för att täcka kostnaderna för en 
normallön så utför inte AMA uppdraget. (ca 150 Tkr) 

Pengar sökta centralt från strategiska fonden 1,2 Mkr (2019) 2,0 Mkr (2020) 

Totala intäkter ca 27 miljoner kronor 

Ytterligare verksamheter 

AMA ansvarar för i dagsläget sju Cityvärdar som besöker skolor i Alvesta tätort samt 
Vislanda och Moheda. 

Ca 40 personer är ute på olika förvaltningar och arbetar, på tex förskolor, skolor, i 
omsorgen och i kök. 

Möbellager tillhandahålls till viss del. Förvaltningar kan hämta möbler gratis som 
AMA tagit hand om vid flyttar. 
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Effekter 

Besparing på ekonomiskt bistånd - Varje arbetsmarknadsanställning beräknas sänka 
biståndet med ca 7000 kr i månaden. Uträknat på årsbasis 2019 med 60 anställda i 
snitt blir den sänkningen 5 Mkr. Enligt undersökning gjord i Borås (rapport kring 
Arbetsmarknadsinsatser 2017) har egenförsörjning stora positiva effekter för den 
enskilda i form av högre ekonomisk status och förbättrad psykisk hälsa. Enligt de 
intervjuade i denna undersökning kommer få av de som tidigare haft 
försörjningsstöd tillbaka. Vidare uppges arbetet och lönen i sig generera en drivkraft 
för den enskilde att skaffa nytt arbete efter att arbetsmarknadsanställningen 
upphör, då den enskilde inte vill få sämre ekonomisk standard. 

Varje arbetsmarknadsanställd som byter bistånd mot en lön betalar kommunalskatt 
på ca 4000 kr i månaden vilket leder till knappt 3 Mkr i ökade skatteintäkter. 

Varje arbetsmarknadsanställd utför även ett jobb inom kommunen som är svårt att 
prissätta men uppskattningsvis är det motsvarande en 50% tjänst som medelvärde. 
60 anställda utför då arbeten inom kommunen värda ca 10 Mkr per år. 

Intern Service utför uppdrag för 100 kr/mantimme inom kommunen. Detta är ett 
kostnadseffektivt alternativ och tränar dessutom deltagare att utföra riktiga 
uppdrag. Fakturerat är ca 1500 timmar i månaden och tredubblar vi timkostnaden 
så har AMA sparat 3 Mkr per år åt de olika förvaltningarna. 

Något som många nämner är också den ökade hälsan, känslan av sammanhang och 
delaktighet som deltagare upplever. Vi kan också höra om de sociala effekterna av 
att föräldrar går till ett arbete, samt den ökade köpkraften 

Totalt belopp i effekter 21 miljoner kronor 

 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

 
Kenth Söderling 
Avdelningschef 
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§ 20 Dnr 2019-00227 040 

 

Information om åtgärdsplan för en budget i balans 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning/genomlysning av 
verksamheten på arbetsmarknadsavdelningen som redovisas på nämndens 
sammanträde den 18 juni 2020.   

Sammanfattning 

Information och uppföljning av åtgärdsplanen för budget i balans.  

Nämnden får under sammanträdet information om hur arbetet utifrån upprättad 
åtgärdsplan för budget i balans fortskrider. Åtgärdsplanen med besparingsåtgärder 
är upprättad i tio punkter inom personalkostnader, placeringskostnader, utbetalt 
ekonomiskt bistånd, köp av utbildning, kostnader för utbildningar vid Allbo 
Lärcenter, intäkter, lokalkostnader, nedläggning av stödboende och 
overheadkostnader. Det finns besparingsmål uppsatta för varje besparingsåtgärd 
och förvaltningschef går igenom prognostiserad besparing per helår för varje punkt, 
specificerat utifrån varje månad.   

Totalt mål för besparing för 2020 är satt till 16,3 miljoner kronor och utfall per mars 
för besparingsåtgärderna uppgår till ca 2,9 miljoner kronor. 

Det går inte att ställa en säker prognos för besparingarna för bland annat 
ekonomiskt bistånd med anledning av pandemin. Under den tid som pandemin 
pågår är det exempelvis svårt att genomföra närvarokontroller för de insatser som 
klienter vid ekonomiskt bistånd deltar i. Förvaltningen kommer noga att följa om 
det uppstår nya ärenden på avdelningen ekonomiskt bistånd med anledning av 
pandemin. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att särredovisa de kostnader som uppstår i 
samband med pågående pandemi.  

Förvaltningschef redogör för de arbete som pågår med att utreda möjligheten med 
att tillskapa utbildningstillfällen i egen regi kontra att köpa utbildning.  

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att nämnden ska besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en utredning av verksamheten på 
arbetsmarknadsavdelningen som redovisas på nämndens sammanträde 18 juni 
2020.   

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag till 
beslut att ta ställning till. Arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley 
Sörenssons (M) tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Bilagor 

1. NAL AU § 24, 30 mars 2020. 

2. Tjänsteskrivelse, Information om åtgärdsplan för en budget i balans, 23 
mars 2020. 

3. Uppföljning åtgärdsplan för budget i balans, per tre år, 8 april 2020.  
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§ 43 Dnr 2020-00099 600 

 

Beslut om nationella gymnasieprogram i form av 
lärlingsutbildning, med start höstterminen 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
starta tre nationella yrkesprogram i form av gymnasiala lärlingsutbildningar vid 
avdelningen Allbo Lärcenter till höstterminen 2021; ett industriprogram med fyra 
inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram samt en utbildning inom Barn och fritid.    

Reservationer 

Claudia Crowley Sörensson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

 Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 25 maj 
2020 (NAL § 23) att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för 
möjligheten att starta gymnasial lärlingsutbildning; ett industriprogram med fyra 
inriktningar samt ett vård- och omsorgsprogram.  

Kommunens kostnader för köp av utbildning har skenat de senaste åren.  Med de 
ersättningsmodeller som finns så har kommunen mycket liten möjlighet att påverka 
priset för gymnasieutbildningar. Inför läsåret 2020/2021 har Växjö kommun 
förtydligat att de som är skrivna i Alvesta kommun och söker till 
introduktionsprogrammet betraktas som sökande i andra hand. Allt enligt det 
samverkansavtal som finns. Det ledde till att Alvestas introduktionsprogram 
breddade sitt utbud med tre yrkesinriktningar för att på så sätt lösa kommunens 
ansvar för målgruppen. Det betyder att vi har en gymnasieskola med bred 
kompetens och en erfaren organisation och en förmåga att utöka med fler 
utbildningar. Flera organisationsdelar bedöms klara av fler elever utan att mer 
personal anställs. Det gäller ledning, vägledning, samordning och utveckling. 

Gymnasiets syfte enligt skollagen är att ”utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra 
en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och 
en bas för rekrytering till högskolesektorn.” Industrin i kommunen såväl som i 
regionen har ett uttalat behov av arbetskraft, samma gäller för vårdsektorn och 
barnomsorgen. Vidare lämpar sig utbildningarna mot dessa delar för 
lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning innebär att vi använder oss av den kompetens 
och de lärmiljöer som arbetslivet erbjuder. Skolan behöver inte själv investera i dyra 
specialsalar med mera.  Med en egen gymnasieskola kan kostnader och kvalitet 
styras mer direkt. I bilaga 1 beskrivs en budget för ett startår, år två och tre. 
Kostnaden för kommunen bedöms kunna vara samma eller något lägre än dagens. 
Som bilaga 2 finns en tänkt organisation (budgetgrundande). 

Beslut om organisation och budget för verksamheten tas i samband med 
Verksamhetsplanen för år 2021.  

Antal elever framgår av bilaga 3. Vi behöver rekrytera sammanlagt 24 elever år ett, 
32 år två och 57 år tre, dvs ca 10-20 procent av årskullen.   
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Beslutet föreslås delas upp i tre delar separerade i tid i syfte att minska 
risktagandet. Etapp ett innebär tre yrkesprogram, etapp två ytterligare ett 
yrkesprogram, etapp tre ett teoretiskt program och slutligen etapp fyra ytterligare 
två teoretiska program. 

Beslut om eventuell utökning med ytterligare ett nationellt gymnasieprogram bör, 
med anledning av tid för planering och elevrekrytering, fattas senast under maj 
månad 2021    

Bilagor 

 Tjänsteskrivelse, förslag till beslut om nationella gymnasieprogram i form av 
lärlingsutbildning, start höstterminen 2021, daterad den 29 maj 2020. 

Bilaga 1, Ekonomiska förutsättningar, daterad den 29 maj 2020. 

Bilaga 2, Förslag på organisationsmodell, daterad den 29 maj 2020. 

Bilaga 3, Utgångsvärden, daterad den 29 maj 2020.   
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Förslag till beslut om nationella gymnasieprogram i 
from av lärlingsutbildning, med start höstterminen 
2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att starta tre nationella yrkesprogram i 
form av gymnasiala lärlingsutbildningar vid avdelningen Allbo Lärcenter till 
höstterminen 2021; ett industriprogram med fyra inriktningar, ett vård- och 
omsorgsprogram samt en utbildning inom Barn och fritid.      

 Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under nämndens sammanträde 25 maj 
2020 (NAL § 23) att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för 
möjligheten att starta gymnasial lärlingsutbildning; ett industriprogram med fyra 
inriktningar samt ett vård- och omsorgsprogram.  

Kommunens kostnader för köp av utbildning har skenat de senaste åren.  Med de 
ersättningsmodeller som finns så har kommunen mycket liten möjlighet att påverka 
priset för gymnasieutbildningar. Inför läsåret 2020/2021 har Växjö kommun 
förtydligat att de som är skrivna i Alvesta kommun och söker till 
introduktionsprogrammet betraktas som sökande i andra hand. Allt enligt det 
samverkansavtal som finns. Det ledde till att Alvestas introduktionsprogram 
breddade sitt utbud med tre yrkesinriktningar för att på så sätt lösa kommunens 
ansvar för målgruppen. Det betyder att vi har en gymnasieskola med bred 
kompetens och en erfaren organisation och en förmåga att utöka med fler 
utbildningar. Flera organisationsdelar bedöms klara av fler elever utan att mer 
personal anställs. Det gäller ledning, vägledning, samordning och utveckling. 

Gymnasiets syfte enligt skollagen är att ”utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra 
en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och 
en bas för rekrytering till högskolesektorn.” Industrin i kommunen såväl som i 
regionen har ett uttalat behov av arbetskraft, samma gäller för vårdsektorn och 
barnomsorgen. Vidare lämpar sig utbildningarna mot dessa delar för 
lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning innebär att vi använder oss av den kompetens 
och de lärmiljöer som arbetslivet erbjuder. Skolan behöver inte själv investera i dyra 
specialsalar med mera.  Med en egen gymnasieskola kan kostnader och kvalitet 
styras mer direkt. I bilaga 1 beskrivs en budget för ett startår, år två och tre. 
Kostnaden för kommunen bedöms kunna vara samma eller något lägre än dagens. 
Som bilaga 2 finns en tänkt organisation (budgetgrundande). 

Beslut om organisation och budget för verksamheten tas i samband med 
Verksamhetsplanen för år 2021.  

Antal elever framgår av bilaga 3. Vi behöver rekrytera sammanlagt 24 elever år ett, 
32 år två och 57 år tre, dvs ca 10-20 % av årskullen.   
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Beslutet föreslås delas upp i tre delar separerade i tid i syfte att minska 
risktagandet. Etapp ett innebär tre yrkesprogram, etapp två ytterligare ett 
yrkesprogram, etapp tre ett teoretiskt program och slutligen etapp fyra ytterligare 
två teoretiska program. 

Beslut om eventuell utökning med ytterligare ett nationellt gymnasieprogram bör, 
med anledning av tid för planering och elevrekrytering, fattas senast under maj 
månad 2021.   

Bilagor 

Bilaga 1 Budgetunderlag, daterad den 29 maj 2020. 

Bilaga 2 Förslag på organisationsmodell daterad den 29 maj 2020. 

Bilaga 3 Elevtal, daterad den 29 maj 2020.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Stefan Ottosson 
Rektor 

 



Ekonomiska förutsättningar 
 

För varje elev avsätter kommunen en elevpeng. I denna redovisning räknas med att den lägsta 

ersättningen av riksprislistan och ersättningen till Växjö kommun. Hela elevpengen redovisas med 

fördelningen löner, lokalkostnader, it-kostnader, overhead på förvaltningsnivå och direkta 

driftskostnader som exempelvis läromedel. De gulmarkerade beloppen är de som använts i 

beräkningen. 

 

Program Rikspris IKE Vxö år 1 år 2 år 3 år 4 

IP 146 800 156 500 1 174 400 2348800 3523200 3523200 

VO 100 100 95 500 764 000 1528000 2292000 2292000 

BF 95 000 91 500 732 000 1464000 2196000 2196000 

VVS 146 800 156 500 0 1174400 2348800 3523200 

      2 670 400 6 515 200 10 360 000 11 534 400 

 

 

Varje program utgår från åtta elever per årskurs. Årskurserna läser gymnasiegemensamma ämnen 

tillsammans. Det gör då en klasstorlek på 24-32 elever. I beloppen ingår inte luncher och resor, dessa 

är budgeterade särskilt. 

 

Personal 
 

I redovisningen har kostnaden för lärare beräknats till 675 000 kronor per år inklusive sociala 

avgifter. Den kompetens som behövs för uppstartsåret finns redan i ALC organisation.  Från läsåret 

2021 och framåt bedöms antalet elever på introduktionsprogrammet att minska och det ger en 

möjlighet att befintlig personal istället undervisar på de nationella programmen.   

 

Lärarbehov 

De gymnasiegemensamma ämnena kan fördela sig så här: 

Kurs Poäng år1 år2 år3 

En 5 100 50 50   

Hi 1a 50     50 

Idh 1 100 50 50   

Ma 1 a 100 50 50   

Nk 1a 50   50   

Re 1a 50     50 

Sh 1a 50     50 

Sv/SvA 100 50 50   

Gymnasiearbete       100 



 

Med ett läsår på 36 veckor blir det knappt två timmar i veckan i resp kurs och kan värderas till 10% 

tjänst. Sammantaget 0,4 tjänster Till detta kommer yrkesläraren 0,5 tjänst per program och årskurs, 

1,9 tjänst totalt.   I kronor blir det 1 282 500 kronor. För år två blir det 1,3 tjänst plus 3,5 summa 

3 240 000 kronor , år tre 2,0 plus 5,5 summa 7,5 tjänst 5 062 500 kronor och år fyra 8,0 tjänster och 

5 400 000 kronor. 

 

Lokalkostnader 

För varje elev har kostnaden beräknats till 9000 kronor per år. Det betyder del i gemensamma 

utrymmen och tillgång till en lektionssal. Under första året är strävan att inrymma verksamheten i de 

befintliga lokalerna. 

 

Undervisningsmaterial  

Varje elev har tillgång till en dator och priset är 3200 kronor per elev och år.  Utöver datorn bedöms 

övriga läromedel kosta lika mycket. Summa 6 400 kronor. 

 

Administration och ledning  

För varje elev avsätts 16 000 kronor. Här ska ingå elevhälsa, rektor, skolchef mm.  Från år tre avsätts 

20 000 kronor. 

Övrigt 

Här ingår kostnader för yrkesläraren resor i regionen och utvecklingskostnader för programmen. 

Avsätts 8000 kronor per elev och år första och andra året. Därefter 3000 kronor. 

 

Summa kostnader 

 

  år 1 år 2 år 3 år 4 

Lärare 1 282 500 3 240 000 5 062 500 5 400 000 

Lokaler 216 000 504 000 792 000 864 000 

Dator mm 153 600 358 400 563 200 614 400 

Adm mm 264 000 896 000 1 760 000 1 920 000 

Övrigt 192 000 192 000 264 000 288 000 

Summa  2 108 100 5 190 400 8 441 700 9 086 400 

 

Intäkter 

Utöver elevpengen finns det idag bidrag för gymnasial lärlingsutbildning att söka. För 2020 kan vi 

söka 5000 kronor per elev i utvecklingspengar och totalt 47 500 kronor per elev och år som går till 

arbetsgivaren. En mindre del av det bidraget är riktat till den arbetsgivare som anställer en lärling. 



 

  år 1 år 2 år 3 år 4 

Elevpeng 2 670 400 6 515 200 10 360 000 11 534 400 

Statsbidrag 120 000 280 000 440 000 480 000 

Intäkter totalt 2 790 400 6 795 200 10 800 000 12 014 400 

Kostnader  2 228 100 5 190 000 8 441 700 9 086 400 

Reservutrymme 562 300 1 325 200 1 918 300 2 448 000 
 

 

I reserv finns ett utrymme för att färre än åtta i snitt per utbildning startar, ev uteblivna statsbidrag 

eller en ökad del av den gemensamma resursen av vägledare och liknande. 

 



Bilaga 2 Organisation 

 

 

 

 

Den tänkta organisationen utgår från att skolenheten (vux respektive gymnasiet) innehåller 

pedagogisk personal  och leds av rektor. De övriga funktioner som behövs organiseras under en 

skolchef som ansvarar för personalledning och kompetensutveckling.  Resurserna fördelas till den 

skolenhet som har det aktuella behovet. Resursen är även användbar till förvaltningens övriga 

avdelningar.  

Organisationen fyller skollagens krav på skolchef och rektor. Antalet pedagogisk personal i 

skolenheterna kan variera över tid med undervisningens behov i fokus.  En elevhälsa med 

specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog (2,5 tjänster) bedöms kunna serva en 

gymnasieskola med 350 elever och en vuxenutbildning med ca motsvarande antal elever vid varje 

givet tillfälle. 

Kvalitet och utveckling bedöms vara en tjänst liksom samordning. Vägledningsfunktionen med de 

fyra tjänster som finns idag bedöms kunna möta samma krav som elevhälsan. I Vägledningen ingår 

förutom studie- och yrkesvägledare, KAA handläggare och en vägledare med uppgift att matcha 

elever mot arbete. Sammantaget bör organisationen inte behöva utökas i antalet tjänster jämfört 

med dagens organisation, pedagogisk personal undantaget. Modellen förutsätter att administration 

fortsätter att vara organiserad på förvaltningsnivå. 



Sammanfattning 
 

Förutsättningarna för att starta och driva en nationell gymnasieskola i Alvesta kommun bedöms som 

goda. En uppstart med tre yrkesprogram som bedrivs som lärlingsutbildning förordas. Efter 

ytterligare beslut kan ännu ett yrkesprogram erbjudas och två år efter starten kan nya beslut tas om 

eventuell utökning med andra program. Lärlingsformen gör att kommunen undviker större 

investeringar i utbildningslokaler och speciella anordningar, här används den resurs som finns i form 

av arbetslivet i kommunen och dess närhet.  

 

Val av program 
De som startar sin utbildning hösten 2021 är anställningsbara sommaren 2024. I regionen bedöms 

det behov av utbildad personal vara oförändrat i ett femårsperspektiv. Läget med den pågående 

nationella krisen bedöms vara över 2024 och industrin har återhämtat sin marknad. Behovet av 

personal inom vården, särskilt den kommunala, bedöms öka under den kommande femårsperioden. 

Alltmer vård ska genomföras av kommunerna som då behöver framförallt fler undersköterskor. 

Barnomsorgen bedöms även den få ett ökat behov av barnskötare men även ett fortsatt stort behov 

av förskollärare.  

Ovanstående har varit vägledande för att förorda att ett industriprogram, ett vård- och 

omsorgsprogram samt ett barn- och fritidsprogram startar i Alvesta.  

 

Lärlingsutbildning 
 

Lärlingsutbildningen erbjuder möjligheter som är svåra att ha i en traditionell skolmiljö. Flera elever 

som väljer yrkesprogram föredrar att lära sig praktiskt. Skolan får genom lärlingsplatser ett naturligt 

samarbete med arbetslivet i övrigt och kan på så sätt vara mer lyhörd för branschernas krav på sina 

framtida medarbetare. Elevens lärande på arbetsplatsen säkerställs genom att det finns en särskilt 

utsedd och utbildad handledare på plats och att skolans yrkeslärare deltar i betygsprocessen. En 

lärlingsutbildning utesluter inte att eleverna erbjuds kurser som gör att de blir behöriga för vidare 

utbildning gärna inom det yrke de valt. I de fall där arbetsplatsen väljer att på deltid anställa eleven 

visar erfarenheten på en ökad motivation hos eleverna. Staten erbjuder bidrag till arbetsplatserna 

som ska täcka de kostnader som kan uppstå. Arbetsplatsen får använda bidraget efter eget val. 

Mer än hälften av elevens utbildning ska kunna genomföras på arbetsplatsen 

 

Kompetenser 
 

Kommunen idag har en mycket kompetent och behörig pedagogisk personal på gymnasienivå. 

Antalet elever på introduktionsprogrammet bör sjunka kraftigt inom några år, i takt med att 

grundskolans resultat ökar. Ett sätt att tillvarata personalens kompetens är att starta nationella 

program. Introduktionsprogrammet kommer med säkerhet ändå att finnas kvar och kräva sin 

grundorganisation. 



 

Elever 
Det finns ca 250 personer i varje årskull som ska beredas plats på gymnasieskola eller 

introduktionsprogram. För att Alvesta ska kunna starta behövs det åtta från varje eller ca 3%. Det har 

av tidsskäl inte kunnat göras någon undersökning av intresset bland högstadieeleverna men det 

planeras genomföras i samband med information om de nya möjligheterna. 

Alvesta har idag ett väl utbyggt individuellt program. Programmet är avsett för de som inte når målen 

i årskurs nio i grundskolan. Då en stor del av årsklasserna inte blir behöriga till nationella gymnasiet 

är det många som går vägen via introduktion. Introduktionsprogram och de som överhuvudtaget inte 

deltar i gymnasial utbildning utgör för närvarande ca 210 personer inklusive de som kommunen följer 

upp via KAA. Tidigare har Alvesta köpt platser för en stor del av dessa elever, här är en del av 

förklaringen till det underskott som köp av utbildning visar. Av tio elever på yrkesintroduktion har 

endast en fått avgångsbetyg och examen. Från i höst har Växjö signalerat att de elever som är skrivna 

i Alvesta kommun och söker till yrkesintroduktion kommer att behandlas som sökande i andra hand 

dvs tas emot i mån av plats.  

 

Lokaler 
Lokalbehovet inledningsvis är en sal två dagar i veckan. Inledningsvis tror vi att behovet kan fyllas 

genom de lokaler vi förfogar över i nuläget. Bland annat har vi tillgång till en av Alvesta Motorklubb 

hyrd lokal. En utbyggd skola kommer att behöva fler lokaler. Den lokalfrågan behandlas separat. 

 

Förväntade effekter i lokalsamhället 
 

Den skola som eventuellt ska starta ska ha höga förväntningar på sig från politiskt håll, skolan ska ha 

höga förväntningar på sin personal och sina elever. Med det förhållningssättet kommer fler elever att 

få examen. Med en yrkesexamen får man en reell möjlighet att försörja sig själv. Skolan ska vidare 

arbeta aktivt för att skaffa jobb åt avgångselever. 

Den elevpeng som annars skulle gå till andra kommuner eller fristående skolor stannar i Alvesta och 

blir arbetstillfällen och köp av varor och tjänster lokalt. Elevernas studiebidrag (dubbelt för lärlingar) 

kommer till en del att även dessa bli varor och tjänster. I det fall då lärlingseleven kan få lön från 

arbetsplatsen bedöms även kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd att minska. 
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§ 41 Dnr 2020-00081 612 

 

Utredning om förslag att starta gymnasieskola med nationella 
program i Alvesta kommun 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
och ta fram underlag för möjligheten att starta gymnasial lärlingsutbildning; ett 
industriprogram med fyra inriktningar samt ett vård- och omsorgsprogram.   

Sammanfattning 

Målbilden är att Alvesta kommun ska ha en egen gymnasieskola med nationella 
program med såväl yrkesprogram som studieförberedande program. Ett utbud med 
två till fyra teoretiska och två till fyra praktiska program är realistiskt att nå under en 
femårsperiod. I det första steget startas två praktiska program som 
lärlingsutbildning.  

I kommunen och regionen finns det en stark tradition med industriföretag så det är 
möjligt att anordna ett industriprogram i samarbete med näringslivet. Upplägget 
med ett lärlingsprogram gör att vi kan starta med relativt få elever då vi inte 
behöver investera tungt i yrkesdelen 

I vår kommun liksom i övriga riket finns ett stort behov av vårdpersonal, från 
vårdbiträden till läkare.  Alvesta har en lång och obruten tradition av att anordna 
vårdutbildningar till vuxna och vi har därmed en grund att stå på för att även 
erbjuda ett nationellt gymnasieprogram inom området. 

Föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för att starta ett 
industriprogram med fyra inriktningar och att dessa anordnas som lärlingsutbildning 
samt ett vård- och omsorgsprogram även detta som lärlingsutbildning. 
Utbildningarna ska utredas med tanke på att starta läsåret 2021/2022. 

En utvecklingsplan åren 2022-2027 ska finnas i underlaget. I planen ska särskild 
hänsyn tas till samordning mellan ett ungdomsgymnasium och vuxenutbildningen. 
Samordningen ska genomföras på avdelningsnivå och omfatta gemensamma kurser 
för ungdomar och vuxna. 

I underlaget ska ett organisationsförslag finnas och ett ekonomiskt underlag som 
utgår från den kostnad kommunen har idag med samverkansavtal. 

Kommunen har idag kostnader enligt bilaga för de olika programmen. Om de 
anordnas i Alvesta kommer ungefär samma kostnad att uppstå men kommunen kan 
påverka kvaliteten på utbildningen på ett sätt som inte är möjligt med annan 
anordnare. När elevantalet överstiger en viss nivå uppstår stordriftsfördelar och 
den totala kostnaden kan sänkas.   

Bilagor 

NAL AU § 33, daterad den 4 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2020. 
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Skrivelse, daterad den 27 april 2020. 

Bilaga, prislista för bidragsbelopp 2020, daterad den 11 mars 2020.  

 


