
 

 

 
 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2020-11-04 

 

  

 

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

Tid Onsdagen den 11 november 2020 kl. 13:15 till ca kl. 17:00 
Plats K1, Parkgatan 6, Alvesta samt via Teams 
 

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) 
Lars Eriksson (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.  
Med anledning av rådande situation kommer det finnas möjlighet att delta i mötet via Teams, ytterligare information om 
mötets upplägg kommer lämnas i separat mejl 



 

Datum 

2020-11-04 

 Sida 

2(3) 

 

 

 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 11 november 
2020 kl. 13:15 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 685  

 

2. 1
. 

Val av justerare  
Dnr 687  

 

3. 1
. 

Godkännande av dagordningen 
Dnr 683  

 

4. 1
. 

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

 

5. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020, inklusive redovisning av nyckeltal 
Dnr 2020-00193 042 

 

6. 1
. 

Åtgärdsplan för en budget i balans  
Dnr 2019-00227 040 

 

7. 1
. 

Nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 2021 
Dnr 2020-00195 006 

 

8. 1
. 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 
Dnr 2020-00021 000 

 

9. 1
. 

Revidering av delegationsordning, nämnden för arbete och lärande 
Dnr 2020-00060 002 

 

10. 1
. 

Arkivbeskrivning, nämnden för arbete och lärande 
Dnr 2020-00196 004 

 

11. 1
. 

Revisionsrapport: Granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 
nyanlända/nysvenska 
Dnr 2020-00132 007 

 

12. 1
. 

Information om mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Alvesta kommun, från 2007 till 2020. 
Dnr 2020-00194 133 

 



 

Datum 

2020-11-04 

 Sida 

3(3) 

 

 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 11 november 
2020 kl. 13:15 

 

13. 1
. 

Uppdrag från kommunfullmäktige gällande utveckling av integrationsarbetet på kultur- och 
fritidsområdet   
Dnr 2020-00186 000 

 

14. 1
. 

Information och statistik från Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter 
Dnr 2020-00039 013 

 

15. 1
. 

Handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 
Dnr 2020-00190 701 

 

16. 1
. 

Meddelanden  
Dnr 2020-00026 000 

 

17. 1
. 

Arbetsmiljö 
Dnr 2020-00027 020 

 

18. 1
. 

Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00025 002 

 

19. 1
. 

Övriga frågor 
Dnr 2020-00076 000 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 

 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Ekonomiavdelningen 
Marita Vik 
Ekonom 
Marita.vik@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-03 
Referens 

NAL 2020-00193 042  

 

 

 

 
  

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020, inklusive 
redovisning av nyckeltal 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Handlingar och information i ärendet lämnas under sammanträdet.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom  

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2019-00227 040 

 

Åtgärdsplan för en budget i balans  

Beslut 

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

1. Godkänna redovisad uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att öka intäkterna och att 
detta ska återrapporteras vid nämndens sammanträde den 18 december 
2020.   

Sammanfattning 

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

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar löpande med att uppdatera upprättad 
åtgärdsplan för budget i balans.  

Vid nämndens sammanträde den 21 september fick nämndens ledamöter 
information om att ytterligare fyra åtgärder tillförs åtgärdsplanen. 

Vid sammanträdet lämnas information och uppföljning av de beslutade åtgärderna 
för budget i balans. 

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med tilläggsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
öka intäkterna och att detta ska återrapporteras till nämndens sammanträde den 
18 december 2020.   

Beslutsgång 

 Ordförande ställer frågan om det är arbetsutskottetes mening att besluta i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut och ordförandes tilläggsyrkande. 

Ordförande finner via acklamation att det är arbetsutskottets mening att föreslå 
nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och 
ordförandes tilläggsyrkande.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020. 

Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 14 september 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(1) 

Datum 

2020-10-12 
Referens 

NAL 2019-00227 040  

 

 

 

 
  

Uppföljning av åtgärdsplan för en budget i balans  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

Förvaltningen för arbete och lärande arbetar löpande med att uppdatera upprättad 
åtgärdsplan för budget i balans.  

Vid nämndens sammanträde den 21 september fick nämndens ledamöter 
information om att ytterligare fyra åtgärder tillförs åtgärdsplanen. 

Vid sammanträdet lämnas information och uppföljning av de beslutade åtgärderna 
för budget i balans.   

Bilagor 

Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 14 september 2020.   

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
  



Åtgärdsplan förvaltningen för arbete och lärande 
Belopp anges i tkr     

      

      

      

      

      
Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum 
Planerad 
uppföljning 
datum 

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

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

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

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1 500 Avd.chef 200101 mars/delår 

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

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

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår 

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

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars 

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

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

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

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars 

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec 



NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1 000 Avd.chef 200701 dec 

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår 

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1 000 Avd.chef 200101 mars/delår 

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1 200 Avd.chef 200101 mars/delår 

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

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

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec 

NAL22 Nedläggning stödboende 3 500 FC 200501 delår/dec 

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec 

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec 

NAL25 
Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, 
plats jourfamilj 85 FC 200501 delår 

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec 

NAL27 
Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 
minskar ek.bist. 800 FC 200601 delår 

NAL28 DUA - intäkter 250 Avd.chef 201231 dec 

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F 220 Avd.chef 201231 dec 

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen 187 Avd.chef 201231 dec 

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd 170 Avd.chef 201231 dec 

            

            

            

  Summa 18 584       

 



      
Löpnr Åtgärd Uppföljningsdatum Effekt per 

uppföljnings- 
datum tkr 

Effekt per uppföljningsdatum - 
beskrivning 

  

NAL1 1,0 rektorstjänst Allbo lärcenter augusti 600   Borta 20 

NAL2 2,0 tjänster Staben Allbo Lärcenter augusti 625   Långsiktig 

NAL3 6,0 lärarassistenter, admin, utbildare augusti 0   Långsiktig 

NAL4 
Visstidsanställninar Allbo lärcenter 
upphör augusti 1000   Borta 20 

NAL5 Ta bort budget fam hem vuxna augusti 336   Borta 20 

NAL6 Minskade lokalkostnader( Fabriksgatan) augusti 96   Borta 20 

NAL7 Lägenhet stödboendet augusti 49   Långsiktig 

NAL8 
Minska utbildningbudgeten+höja 
fikakostad augusti 264   Borta 20 

NAL9 Administration stab augusti -183 
Planerad effektivisering har inte gått 
att genomföra Borta 20 

NAL10 Vakanshållning tjänster Barn och familj augusti 535   Tillfällig 

NAL11 Vakanshållning tjänster Vuxen stobe augusti 0 
Tjänsten har inte kunnat 
vakanshållas. Tillfällig 

NAL12 Vakanshållning Vuxen boendestöd augusti 294   Tillfällig 

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning augusti 0 Ännu ej genomförd Tillfällig 

NAL14 Vakanshållning AMA augusti 164 
Ej planerad neddragning, tjänstledig 
personal 5 mån Tillfällig 

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj augusti 132   Tillfällig 

NAL16 Familjehem växling augusti 352   Tillfällig 

NAL17 Placeringskostnader vuxna augusti 208 Större effekt på hösten Tillfällig 



NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd augusti 0 

På grund av rådande 
omständigheter blir det svårt att 
göra neddragning Tillfällig 

NAL19 
Ekonomiskt bistånd, flykting utbet. 
Förs.stöd augusti 0 

På grund av rådande 
omständigheter blir det svårt att 
göra neddragning Tillfällig 

NAL20 IMyrk i egen regi augusti 160   Långsiktig 

NAL21 Ökat intäktskrav augusti 80   Tillfällig 

NAL22 Nedläggning stödboende augusti 3808 Infaller först under sommar/höst Borta 20 

NAL23 Vakanshållning personal vuxen augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig 

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat augusti 0 Infaller först under hösten Långsiktig 

NAL25 
Avd barn&familj säljer tjänster, 
öppenvård, plats jourfamilj augusti 0 Infaller senare under året Tillfällig 

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd augusti 0 Infaller senare under året Långsiktig 

NAL27 
Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 
minskar ek.bist. augusti 0 Infaller senare under året Långsiktig 

NAL28 DUA - intäkter augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig 

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig 

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig 

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd augusti 0 Infaller först under hösten Tillfällig 

            

            

            

  Summa   8520     

  



Borta från budget 2020     
Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum 
Planerad 
uppföljning 
datum 

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

NAL4 Visstidsanställninar Allbo lärcenter upphör 1 500 Avd.chef 200101 mars/delår 

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

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

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

NAL9 Administration stab 250 FC 200101 mars 

NAL22 Nedläggning stödboende 3 500 FC 200501 delår/dec 

Summa   7 630       

      

Långsiktiga åtgärder     
Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum 
Planerad 
uppföljning 
datum 

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

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

NAL7 Lägenhet stödboendet 77 Avd.chef 200201 delår 

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

NAL24 Ökade intäkter Café Hjärtat 40 FC 200801 dec 

NAL26 Ändra riktlinjer, ek bistånd 50 FC 200701 dec 

NAL27 
Ytterligare 20 st extratjänster på AMA, 
minskar ek.bist. 800 FC 200601 delår 

Summa   3 217       

      

Tillfälliga åtgärder     



Löpnr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 
datum 

Planerad 
uppföljning 
datum 

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

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

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

NAL13 Ekonomiskt bistånd, vakanshållning 250 Avd.chef 200101 mars 

NAL14 Vakanshållning AMA 250 Avd.chef 200501 delår/dec 

NAL15 Placeringskostnader Barn och familj 1 000 Avd.chef 200701 dec 

NAL16 Familjehem växling 625 Avd.chef 200101 mars/delår 

NAL17 Placeringskostnader vuxna 1 000 Avd.chef 200101 mars/delår 

NAL18 Ekonomiskt bistånd, utbet. Försörjn.stöd 1 200 Avd.chef 200101 mars/delår 

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

NAL21 Ökat intäktskrav 500 Samtliga chefer/FC 200101 dec 

NAL23 Vakanshållning personal vuxen 250 FC 200701 dec 

NAL25 
Avd barn&familj säljer tjänster, öppenvård, 
plats jourfamilj 85 FC 200501 delår 

NAL28 DUA - intäkter 250 Avd.chef 201231 dec 

NAL29 Vakanshållning tjänst B&F 220 Avd.chef 201231 dec 

NAL30 Vakanshållning tjänster avd vuxen 187 Avd.chef 201231 dec 

NAL31 Vakanshållning tjänster avd ek.bistånd 170 Avd.chef 201231 dec 

Summa   7 737       

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-02 
Referens 

NAL 2020-00195 006  

 

 

 

 
  

Nämnden för arbete och lärandes sammanträdesplan 
2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 
nämnden och dess utskott för år 2021.  

Sammanfattning 

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

Nämndens ordförande Sebastian Ohlsson (S) har i samråd med förvaltningen tagit 
fram ett förslag på sammanträdestider för nämnden och dess utskott för år 2021. 
Förslaget tar hänsyn till den tidsplan som finns för behandling av bland annat 
delårsrapport, årsrapport och verksamhetsplan med internbudget.   

Bilagor 

Sammanträdesplan för nämnden för arbete och lärande och dess utskott, 2021, 
daterad den 2 november 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 
 

Förvaltningen för arbete och lärande 

 

 

Sammanträdesplan 2021 – NAL, AU, IU 
 

Uppdaterad 

2020-11-02 

 

 

 

 

 

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

 
  

Anmälan av 

ärenden/inlämnande 

av handlingar kl 

12:00 

Ordförandeberedning 

kl 13:15 

 (om inget annat anges) 

Utskick AU AU kl. 13:15 

 (om inget annat 

anges) 

 

Utskick NAL NAL kl. 13:15  

(om inget annat 

anges) 

Ärendestopp 

KS/KF  

sammanträde 

15 januari 20 januari 27 januari 3 februari (ons) 17 februari 24 februari (ons) 8 mars  4 maj 

19 mars 24 mars 31 mars 7 april (ons) 14 april 21 april (ons) 26 april  22 juni 

7 maj 12 maj 19 maj 26 maj (ons) 9 juni 17 juni (tors) 9augusti  28 sep 

       

20 augusti 25 augusti 1 september 8 september (ons) 22 september 29 september (ons) 4 okt  23 nov 

1 oktober 6 oktober 13 oktober 20 oktober (ons) 3 november 10 november (ons) -  

5 november 11 november 17 november 24 november (ons) 8 december 15 december (ons) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlämnande av 

handlingar  

Utskick IU IU kl. 09:00 

(om inget annat anges) 

13 januari 18 januari 25 januari (mån) 

10 februari 15 februari 22 februari (mån) 

10 mars 15 mars 22 mars (mån) 

14 april 19 april 26 april (mån) 

12 maj 17 maj 24 maj (mån) 

9 juni 14 juni 21 juni (mån) 

   

11 augusti 16 augusti 23 augusti (mån) 

8 september 13 september 20 september (mån) 

13 oktober 18 oktober 25 oktober (mån) 

10 november 15 november 22 november (mån) 

8 december 13 december 20 december (mån) 



 

 

 

 

2 (2) 

  

 

 

 

 

 

 

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

  

 

Viktiga datum under 2021: 

26 februari, nämndens årsrapport ska vara behandlad av nämnden.  

1 oktober, nämndens delårsrapport ska vara behandlas an nämnden 

15 november, VP med budget 2022 

30 december, återrapportering av nämndens interna kontroll, nämndernas direktiv för ekonomisk rapportering, attestförteckning. 

 

Ekonomiska månadsuppföljningar görs per mars, april, maj och oktober. Dessa ska vara signerade av ordförande. 

• Rapport för mars 2020 senast 8 april  

• Rapport för april 2020 senast 7 maj  

• Rapport för maj 2020 senast 8 juni  

• Rapport för oktober 2020 senast 5 nov  

 

 

 

 

 

mailto:ifo@alvesta.se


 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Dnr 2020-00021 000 

 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt 
socialtjänstlagen inom nämnden för arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 11 december 2019 väcktes frågan gällande avgift 
för personer med insatsen boendestöd. 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut.  

Boendestöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 
§ SoL, som riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig 
missbruksproblematik (samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.  

Boendestöd är en kvalificerad insats som, inom ramen för beslutet, ska anpassas 
flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. 
Boendestödet utgår från den boendes hem men omfattar även stöd i situationer 
utanför hemmet. Stödet ska utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara 
och förstärks vilket innebär att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med 
insatsen är att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till 
ökad självständighet och motverka social isolering.  

Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I samband med 
psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas skyldighet att 
genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift 
ska tas ut för insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift 
för exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning 
som redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp.    

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avgift för insatsen boendestöd inte ska tas ut för de personer som är beviljade 
insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med bakgrund mot att om 
en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd risk att flera personer 
som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. Detta befaras får allvarliga 
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konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också skulle kunna rendera 
omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras överstiga summan av 
den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa.  

Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år.  Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. 

I en utredning i samma ärende gjord av socialförvaltningen i Tyresö kommun anger 
de att sedan de införde avgift för målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig 
insatsen.  När socialförvaltningen i Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 
72 personer aktuella med insatsen boendestöd.  

Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att se sina 
behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. Det kan 
även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och sedan 
kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med uppsökande 
verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.    

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Heléne Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2020 

Utredning av intäkter, daterad den 13 oktober 2020 

Uträkning av administrationskostnader, daterad den 13 oktober 2020. 
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Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen inom nämnden för 
arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 11 december 2019 väcktes frågan gällande avgift 
för personer med insatsen boendestöd. 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut.  

Boendestöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 
§ SoL, som riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig 
missbruksproblematik (samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.  

Boendestöd är en kvalificerad insats som, inom ramen för beslutet, ska anpassas 
flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. 
Boendestödet utgår från den boendes hem men omfattar även stöd i situationer 
utanför hemmet. Stödet ska utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara 
och förstärks vilket innebär att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med 
insatsen är att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till 
ökad självständighet och motverka social isolering.  

Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I samband med 
psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas skyldighet att 
genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift 
ska tas ut för insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift 
för exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning 
som redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp.    

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avgift för insatsen boendestöd inte ska tas ut för de personer som är beviljade 
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insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med bakgrund mot att om 
en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd risk att flera personer 
som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. Detta befaras får allvarliga 
konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också skulle kunna rendera 
omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras överstiga summan av 
den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa.  

Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år.  Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. 

I en utredning i samma ärende gjord av socialförvaltningen i Tyresö kommun anger 
de att sedan de införde avgift för målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig 
insatsen.  När socialförvaltningen i Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 
72 personer aktuella med insatsen boendestöd.  

Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att se sina 
behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. Det kan 
även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och sedan 
kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med uppsökande 
verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.    

Bilagor 

Utredning av intäkter, daterad den 13 oktober 2020.  

Uträkning av administrationskostnader, daterad den 13 oktober 2020. 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Brittmarie Johansson 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Aktuella personer/målgruppen 

Sammanboende/gift 11st 14% 

Ensamstående 36st 47% 

Ekonomiskt bistånd 16st 21% 

Högre inkomst 14st 18% 

Totalt 77st 100% 

 

 

Förutsättningar 

 Inkomst: Sjukersättning från Försäkringskassan: 9 972 kr, 6980 kr efter skatt 

 Max beviljad kostnad för hyra, Ekonomiskt bistånd: 5 285kr (motsvarar vad 
en låginkomsttagare i kommunen har i hyresavgift) 

 Bostadstillägg enligt förutsättningar ovan: 5 000kr 

 Ekonomiskt bistånd, sammanboende: 6 800kr /2 = 3400kr  

 Ekonomiskt bistånd, ensamstående: 4 160kr  

 Förbehållsbelopp enligt taxa för hemtjänst 2020: 5 873kr (blir samma för 
boendestödet men vi har ingen fastställd taxa) 

 Avgift får tas ut för insats enligt SoL, boendestödet beviljas med SoL och 
inte LSS 
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Sammanboende 
 

 Antal: 11 st 

Eftersom personen 
med insats är 
sammanboende 
samberäknas paret.  

Avgiftsutrymme: 2 125 kr 
per månad. Om andra 
partnern har "högre 
inkomst" kan avgift för 
insatsen tas ut men 
kontentan blir att 
partnern betalar för 
insatsen som personen 
med insats erhåller. Av de 
11 är det 7 personer som 
har en partner med 
inkomst som garanterat 
medger fullt 
avgiftsutrymme. 4 
personer har en partner 
har en vars inkomst inte 
har kunnat fastställas.  

Om förutsätts att den andra 
parter har en inkomst som 
medger fullt avgiftsutrymme 
genererar det en intäkt med 
280 500 kr per år 

Ensamstående  Ej bostadstillägg Antal:  

Ej bostadstillägg, inget 
tvång att ansöka om 
bostadstillägg. Om 
personen med insats 
ej ansökt om/fått 
beviljat bostadstillägg 
har personen EJ 
utrymme för avgift 

Ej avgiftsutrymme  Det går inte att säkerställa 
hur stor del av gruppen 
”ensamstående” som har 
bostadstillägg och hur stor 
del som inte har det 
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Ensamstående Bostadstillägg  Antal:  

Personen har beviljats 
bostadstillägg. Enligt 
vårt genomsnittliga 
exempel har en 
person med en 
inkomst med 9 972 kr 
innan skatt och en 
hyreskostnad med 5 
285 kr rätt till 5000 kr i 
bostadstillägg. Om en 
person har dessa 
förutsättning finns ett 
avgiftsutrymme om 
222 kr månaden. 

Avgiftsutrymme: 222 kr 
per månad 

Det går inte att säkerställa 
hur stor del av gruppen 
”ensamstående” som har 
bostadstillägg och hur stor 
del som inte har det 
 
Om förutsätts att samtliga 
36 ensamstående personer 
med sjukersättning har 
bostadstillägg genererar det 
en intäkt om 95 904 kr per år 

Ekonomiskt bistånd 
 

Antal: 16 st 

Eftersom normen för 
ekonomiskt bistånd är 
lägre än 
förbehållsbeloppet 
finns inget 
avgiftsutrymme. 

Ej avgiftsutrymme 
 

Högre inkomst 
 

 Antal: 14 st  

De personer som har 
inkomst från troligtvis 
förvärvsarbete. Fullt 
avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymme: 2 125 kr 
per månad 

Genererar en intäkt med 357 
000 kr per år 

Totalt högsta möjliga intäkter av avgifter för insatsen boendestöd enligt detta 
exempel: 733 404kr per år 

Administrationskostnader (se uträkning i bilaga): 86 332kr per år 

Total uppskattad intäkt: 647 072kr per år 
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Några slutsatser 

 Större delen av intäkterna kommer från 32 procent av personerna med 
insatsen boendestöd (grupperna högre inkomst och de som är 
sammanboende) 

 För de med insats som är sammanboende bekostar partnern avgiften för 
insatsen, förutsatt att partnern har en inkomst från förvärvsarbete 

 Det går inte med säkerhet att säga att de ensamstående har ansökt om 
bostadstillägg, personer utan bostadstillägg har inte inkomst som medger 
avgiftsutrymme 

 18 procent av personerna med insats har en egen inkomst som medger fullt 
avgiftsutrymme 

 



Antal ärenden Tjänst

Antal ärenden per admin OF 600 100% Genomsnitt lön admin 30,000.00 kr     

Antal ärenden Boendestöd FAL 77 13% PO 40.15%

Tot helår 672,720.00 kr   

Heltidstjänst admin avgift: 672,720.00 kr   

Antal ärenden boendestöd FAL 13%

Total lönekostnad för admin FAL 86,332.40 kr     
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§ 72 Dnr 2020-00060 002 

 

Revidering av delegationsordning, nämnden för arbete och 
lärande 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta förvaltningens förslag på förändringar i delegationsordningen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver uppdateras och 
revideras med en viss regelbundenhet då det bland annat sker förändringar i 
verksamheten och i rättsväsendet som påverkar delegationsordningen.  

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 25 maj 2020 beslutade 
nämnden om ny organisation för verksamheten ”Mötesplats centrum” innebärande 
att verksamheten ”Riksdagsmannen” enligt den nya organisationen kommer att 
erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
och/eller missbruksproblematik liksom även träffpunktverksamhet.  

Förvaltningen föreslår att punkt gällande beslut om meningsfull sysselsättning enligt 
4 kap 1 § Socialtjänstlagen ska tillföras kapitel 6 - Omsorg om vuxna missbrukare, i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning. Som delegat i beslutet 
föreslås socialsekreterare för meningsfull sysselsättning i egen regi och förste 
socialsekreterare för meningsfull sysselsättning hos annan huvudman.       

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020 

Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 21 september 
2020   
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Revidering av delegationsordning, nämnden för arbete 
och lärande   

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förvaltningens förslag på 
förändringar i delegationsordningen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, 
ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver uppdateras och 
revideras med en viss regelbundenhet då det bland annat sker förändringar i 
verksamheten och i rättsväsendet som påverkar delegationsordningen.  

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 25 maj 2020 beslutade 
nämnden om ny organisation för verksamheten ”Mötesplats centrum” innebärande 
att verksamheten ”Riksdagsmannen” enligt den nya organisationen kommer att 
erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
och/eller missbruksproblematik liksom även träffpunktverksamhet.  

Förvaltningen föreslår att punkt gällande beslut om meningsfull sysselsättning enligt 
4 kap 1 § Socialtjänstlagen ska tillföras kapitel 6 - Omsorg om vuxna missbrukare, i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning. Som delegat i beslutet 
föreslås socialsekreterare för meningsfull sysselsättning i egen regi och förste 
socialsekreterare för meningsfull sysselsättning hos annan huvudman.       

Bilagor 

Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande, daterad den 21 september 
2020   

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande 

 

Allmän information om delegation 

 

Laglig grund 

Delegation innebär att nämnden, efter bemyndigande från kommunfullmäktige, 
beslutar att uppdra åt viss anställd eller förtroendevald att fatta beslut i vissa angivna 
ärenden. 
Bestämmelser om delegering av ärenden finns i Kommunallagen 6: 33-38§ samt de 
lagar som styr verksamheten. 
 

Beslut som inte får delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

• Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige, liksom yttrande med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Om delegation 

Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av 
ärenden. Delegat fattar beslut på nämndens uppdrag. I denna förteckning finns alla 
de ärendetyper som nämnden har delegerat. Finns inte ärendetypen med, så är 
ärendet inte delegerat. Det betyder då att endast nämnden får fatta beslut. 
Det är förbjudet att delegera ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt 
(6 kap. 38 § KL). Med principiell beskaffenhet menas att det saknas tidigare beslut i 
liknande ärenden och att beslutet blir prejudicerande för andra liknande ärenden i 
framtiden. 
Delegationen omfattar beslut och avgöranden av rutinkaraktär med stöd av normer, 
vägledning, riktlinjer, uttalad inriktning etc. från nämndens sida. Ärenden av stor 
principiell vikt och ärenden i vilka det saknas vägledning från nämnden, skall inte 
beslutas av delegat utan föras till nämnden för beslut. 
Ett ärende kan visa sig vara av principiell beskaffenhet. Delegaten ska då lyfta över 
ärendet till nämnden för avgörande. 
Gränsen mellan delegation och verkställighet kan inte dras med någon exakthet. 
Kännetecknande för ett delegationsbeslut är, bland annat, att det föreligger 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. 
Verkställighet skall skiljas från delegation och ses som beslut av rutinmässig 
karaktär, som regelmässigt fattas av olika tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. 
Till exempel, bör utgångspunkten, när det gäller normala ekonomiska transaktioner 
som avser drift, vara sådana beslut att de utgör ren verkställighet. 
 

Ansvar 

Delegationsbeslut fattas på nämndens vägnar. Det är nämndens ansvar att 
kontinuerligt följa upp hur delegerad beslutsrätt utövas. Nämnden kan återkalla 
delegerad beslutsrätt. 
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Finner delegaten att ett ärende som ingår i delegationsuppdraget är av större vikt 
eller principiell natur bör ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande med 
hänvisning till Kommunallagen 6 kap 34§. 
Området för delegaten är det ansvarsområde eller motsvarande, som delegaten har 
förordnats för.  
Delegaten har fullt ansvar för ärendet och för fattade beslut. Beslutsrätten kan inte 
överlåtas 
till någon annan befattningshavare. Däremot har delegaten möjlighet att avstå från 
sin rätt. Delegerad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag och gällande 
författningar, samt de särskilda riktlinjer som är beslutade av nämnden. Innan 
delegat fattar beslut skall han förvissa sig om beslutets ekonomiska följder och att 
kostnaderna ryms inom angivna anslag. 
 

Återkallande 

Om nämnden är missnöjd med delegatens sätt att handskas med sina ärenden, kan 
den inte gå in och fatta ett annat beslut istället för delegatens. 
Nämnden måste i så fall överväga att dra in eller begränsa delegationen, ställa 
villkor eller komplettera riktlinjer. 
 

Vidaredelegering 

Nämnden medger förvaltningschefen att, med stöd av kommunallagen 6 kap 37§, i 
sin tur uppdra åt annan anställd inom nämndens ansvarsområde att besluta i 
ärende, vilket med stöd av kommunallagen 6 kap 33§ delegerats till 
förvaltningschefen att besluta i. Sådana ärenden skall anmälas till 
förvaltningschefen. 
 

Brådskande ärenden 

Nämndens ordförande får, enligt nämndens beslut, besluta på nämndens vägnar i 
ärenden, som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 
(Kommunallagen 6 kap 36§). Ordförande ska, om så är möjligt, rådfråga nämndens 
presidium före beslut av större vikt. 
 

Besvär 

Delegationsbeslut kan överklagas enligt Kommunallagen (laglighetsprövning) eller 
genom förvaltningsbesvär. 
 

Hantering av delegationsbeslut 

Beslut skall vara skriftliga. 
Delegationsbeslut ska förvaras på ett sådant sätt att de är lätt åtkomliga, samt 
förvaras på ett säkert sätt. 
Beslut som fattas med stöd av delegationen skall anmälas till nämnden. Nämnden 
får varje månad en lista på samtliga fattade beslut. 
Förteckning och delegationsbeslut inges senast en vecka före nämndsammanträde 
till nämndsekreteraren för delgivning till nämnden. 
Eftersom besvärstiden i vissa fall räknas från den dag, då verkställd justering av det, 
över beslutet förda protokollet, tillkännagetts på kommunens anslagstavla, skall alla 
delegationsbeslut fattade fram till en vecka före nämndens sammanträde anmälas 
vid nästkommande sammanträde. 
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Verkställighet 

Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut samt på regler i lag 
och avtal. Detta innebär att där det finns lag, fullmäktige- eller styrelsebeslut eller 
tjänstemannabeslut på att något ska följa policy, riktlinjer mm så är detta 
verkställighetsbeslut och inte delegeringar i kommunallagens mening. 
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 
  
 

Kompletterande beslutanderätt 

Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom 
att ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. 
Därutöver har nämnden möjlighet att i vissa fall förordna annan ledamot eller 
tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på sådan kompletterande beslutanderätt är 
ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande. Syftet med 
bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid skall finnas 
någon beslutsbehörig att tillgå. Exakt hur många som nämnden kan förordna är inte 
uttalat i förarbetena till SoL, men det får anses klart att det endast skall röra sig om 
någon eller ett par ledamöter. Ordförandens beslutanderätt tillkommer vice 
ordförande när denne tjänstgör som ordförande, vilket minskar behovet av 
förordnanden. 
Förhållandena är likartade vid övrig kompletterande beslutanderätt. 
En viktig skillnad mellan delegering enligt KL, dvs. uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelserna i t.ex. LVU är att genom 
delegeringen har nämnden överlåtit arbetsuppgiften och ärendena skall i normalfallet 
beslutas av delegaten. 
Kompletterande beslutanderätt skall däremot endast användas när beslut av 
nämnden eller delegat, dvs. den som i vanliga fall beslutar, inte kan avvaktas. Även 
ett beslut fattat med stöd direkt i LVU eller enligt förordnande gäller som nämndens 
beslut. 
Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av kompletterande 
beslutanderätt skall redovisas för nämnden. Beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU, 13 § LVM) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 
LVU) skall enligt respektive lagrum anmälas för nämnden vid nästa sammanträde. 
Beträffande övriga beslut bestämmer nämnden själv om och hur nämnden skall 
informeras. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör nämnden besluta att 
samtliga beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt skall anmälas till 
nämnden. Detta kan lämpligen ske i samma ordning som gäller för 
delegeringsbeslut. Särskilt viktigt får det anses vara att nämnden följer hur de som 
beslutar med stöd av nämndens förordnande utövar sin beslutanderätt. 
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Förkortningar delegater 

IU Indvidutskottet 

Ordf Ordförande 

Vice ordf 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande 

FC Förvaltningschef 

Avd chef Avdelningschef 

1:e soc sekr förste socialsekreterare 

Soc sekr socialsekreterare 

Nämndsekr Nämndsekreterare 

Enh.chef Enhetschef 

Handl. Handläggare 

admin Administratör 

SYO Studie- och yrkesvägledare 

Rektor Rektor 

 

Förkortningar lagrum 

BrB Brottsbalken 

BegravningsL Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KörkortsF Körkortsförordningen 

KörkortsL Körkortslagen 

LOFB Lag om offentligt biträde 

LUL Lag om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NamnL Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PassF Passförordningen 

SkL Skadeståndslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB Ärvdabalk 

ÄktB Äktenskapsbalken 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

SL Skollagen 

GL  Gymnasielagen 

SFV Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor 
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Delegationsförteckning 

Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

 1. Försörjningsstöd 

  
SOCIALTJÄNSTLAGEN 

  Alla ansökningar om 
bistånd skall oavsett 
ändamål, prövas enligt 
4:1 SoL för att den 
enskilde skall ha 
möjlighet att få sin sak 
rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 
4:1 kan så speciella 
omständigheter 
föreligga att 
socialnämnden med 
stöd av 4:2 beviljar 
bistånd. 

1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr/handl.  

1.2 Beslut om att ej inleda 
utredning 

11 kap. 1 § 
SoL 

1:e soc sekr  

1.3 Beslut om försörjningsstöd 
enligt nämndens riktlinjer 
 
Med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd 
 
 
Med vägrande av eller 
nedsättning av 
försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL 
 
 
4 kap 1 § SoL, 
4 kap 4 § SoL 
 
4 kap 1 § SoL, 
4 kap 5 § SoL 

Soc.sekr/handl. 
 
 
 
Soc.sekr/handl. 
 
 
 
Soc.sekr/handl. 
 

En individuell 
bedömning ska alltid 
göras i 
biståndsärenden 

1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer 
 
Högst 20% av basbeloppet 
Mellan 20 % och 50% av 
basbeloppet 
Mellan 50% och 75% av 
basbeloppet 
Överstigande 75% av 
basbeloppet 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

 
 
 
Soc.sekr/handl. 
1:e soc.sekr 
Avd.chef 
IU 

 

1.5 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egna medel på 
framställan av klient 
 
Verkställning av utbetalningar 
av förvaltademedel 

kap. 1 § SoL 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6 § SoL 

Soc.sekr/handl. 
 
 
 
Soc.sekr/handl. 

 
 
 
 
Restriktiv hållning samt 
individuellt prövat 
beslut 

1.6 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Restriktiv hållning 

1.7 Bistånd i form av hyresgaranti 4 kap 1 § SoL 1: soc.sekr  

1.8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL 

9 kap 1 § SoL,  
9 kap 2 § SoL 

Soc.sekr/handl.  

1.9 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 
2 § SoL 

9 kap  2 § 2 st. 
SoL 

Soc.sekr/handl. Återkrav får endast ske 
om biståndet getts 
under villkor  om 
återbetalning 
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Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

1.10 Beslut om att avskriva 
återkrav av utgivet ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 1 § SoL Soc.sekr/handl. Individuell prövning 
Restriktiv hållning 

 2. Barn och familj 

2.1 Beslut att inleda utredning med 
eller utan samtycke 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.2 Beslut att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc.sekr  

2.3 Utredning rörande barn/ung 
ska inte inledas 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc.sekr  

2.4 Utredning rörande barn/ung 
avslutas utan åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL 1:e Soc.sekr  

2.5 Utredning rörande barn/ung 
avslutas med åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.6 Bistånd i form av behandling i 
öppenvård: 
 

- Behandling i egen 
regi 

- Annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
 

Soc.sker 

1:e soc.sekr 

Integrerad missbruks-
och 
beroendemottagning 
ingår i begreppet egen 
regi 

2.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/ kontaktfamilj  

3 kap 6b § SoL Soc.sekr Restriktiv hållning 
gällande förordnande 
av anställd inom 
avdelning barn och 
familj 

2.8 Bistånd i form av koloni- eller 
familjehemsvistelse 

 Soc.sekr  

2.9 Ersättning till 
kontaktperson/kontakfamilj/feri
ehem enligt riktlinjer  

 Soc.sekr Enligt riktlinjer 
 
Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

2.10 Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende (HVB) upp till tre 
månader (max ett beslut under 
en 12-månadersperiod) 
 
Bistånd i fram av familjehem 
eller hem för vård och boende 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Avd.chef 
 
 
 
 
 
IU 

 

2.11 Medgivande för boende i 
enskilt hem 
(familjehemsutredning) 

6 kap 1 § SoL IU  

2.12 Bistånd i from av placering i 
kommunens eget boende för 
ensamkommande asylsökande 
barn och ungdomar 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc.sekr  

2.13 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
upp till 4 månader 
 

Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
överstigande 4 månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

1:e soc.sekr 
 
 
 
IU 

 

2.14 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap 8 § SoL IU  



Alvesta kommun 
Datum 

2020-09-21 
Referens 

NAL 2020 00060 002 
Sida 

9(28) 
 

 

 

 

 

Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

2.15 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem: 
 

- Enligt SKL:s 
rekommendationer 
 

- I övriga fall 

  
 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
IU 

Undantaget ska 
regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Se cirkulär från SKR. 

2.16 Särskilda kostnader inför och 
under familjehemsplacering 
och placering i HVB som inte 
täcks av 
omkostnadesersättningen, 
 

- Högst 20% av 
basbelopp per beslut. 
 

- Mellan 20% och 50% 
av basbeloppet per 
beslut. 
 

 
- Mer än 50% av 

basbeloppet per 
beslut. 

  
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
 
Avd.chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 12-
månadersperiod (50% 
av basbeloppet) 

2.17 Beslut om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc.sekr  

2.18 Beslut om ersättning från 
förälder/vårdnadshavare 
kostnader för den unges 
omvårdnad 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

1:e soc.sekr Se cirkulär från SKR 

2.19 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 

Avd.chef  

2.20 Beslut om framställan om 
överflytt av ärende till nämnd i 
annan kommun 

2 kap 10 § SoL Avd.chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.21 Beslut om övertagande av 
ärende från nämnd i annan 
kommun  

2 kap 10 § SoL Avd.chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.22 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god 
man/förmyndare/förvaltare 
föreligger eller ej 

5 kap 3 § SoF Soc.sekr  

2.23 Bistånd i from av stödboende 
upp till tre månader  
 
 
Bistånd i form av stödboende 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
 
Avd.chef 

 

2.24 Bistånd i from av boende 4 kap 1 § SoL 1: soc.sekr Akutbostad, stödbostad, 
andrahandskontrakt 
eller motsvarande 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

2.25 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till tre 
månader. 
 
 
Bistånd i from av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader  

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

2.26 Beslut om åtgärd till stöd för 
barnet vid oenighet mellan 
vårdnadshavare 

6 kap 13a §  
FB 

IU  
 

2.27 Beslut om att ansöka hos CSN 
om ändring av 
betalningsmottagare av 
studiehjälp 

2 kap 33 § 
Studiestödsför
ordningen 

Soc.sekr  

 

3. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

3.1 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten för vård 
enligt LVU 

4 § LVU IU  

3.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

Beslutet ska anmälas 
vid individutskottets 
nästa sammanträde 

3.3 Beslut att hos för 
förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU Ordf 
Vice ordf 

 

3.4 Beslut om att 
omhändertagande enligt LVU 6 
§ ska upphöra 

9 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

 

3.5 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1st LVU 
11§ 3st LVU 

IU 
Ordf  
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.6 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden (LVU i hemmet) 

11 § 2st LVU 
11 § 3st LVU 

IU 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.7 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra 
till LVU 11 § 1-2st 

11§ 4st LVU IU T.ex. kortare vistelser 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
och boende 

3.8 Övervägande om vård med 
stöd av LVU 2 §  

13 § 1st LVU IU  

3.9 Omprövning av vård med stöd 
av LVU 3 §  

13 § 2st LVU IU  

3.10 Beslut om hur umgänge ska 
utövas: 
 

- När 
överenskommelse 
kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 
- När 

överenskommelse 
inte kan nås med 

 
 
 
14 § 1st LVU 
 
 
 
14 § 2st LVU 

 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
IU 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

föräldern eller 
vårdnadshavaren 

3.11 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren  

14 § 2st punkt 
2LVU 

IU  

3.12 Övervägande om beslut 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
enligt LVU 

14 § 3st LVU IU  

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra  

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Överväganden om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra  

26 § 2st LVU IU  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU 
 
 

IU 
 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.20 Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU IU  

3.21 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i syfte 
att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 d § LVU IU 
 
Ordf. 
Vice. ordf 

 

3.22 Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätten om att 
fastställa tillfälligt utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i syfte 
att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 f § LVU IU  

3.23 Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
utreseförbud med anledning av 
risk för att den unge förs 
utomlands i syfte att ingå 
äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 b § LVU IU  

3.24 Omprövning av utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i syfte 
att ingå äktenskap, ingå 

31 c § LVU IU  
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äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

3.25 Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

31 § 1st LVU Soc.sekr  

3.26 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning 

43 § 1st LVU Ordf 
Vice ordf 
 

 

3.27 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 st LVU 1:e soc.sekr  

 

4. Familjerättsärenden 

4.1 Beslut att utse utredare i mål 
eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 19 § FB 1:e soc.skr  

4.2  Lämna upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, boende- 
och umgänges mål 

6 kap 19 § FB Soc.sekr  

4.3 Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad boende 
och umgänge 

6 kap 20 § FB Soc.sekr  

4.4  Beslut om att godkänna eller 
icke godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap 6 § 2st 
FB, 14a § 2st 
FB, 15a § 2st 
FB 

Soc.sekr  

4.5 Beslut om umgängesstöd på 
uppdrag av tingsrätten 

6 kap 15 c § 
1st FB 

Soc.sekr  

4.6 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr  

4.7 Beslut om att inleda 
faderskapsutredning  
 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
helakonceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma 
(protokoll S) 

- i övriga fall 

2 kap 1 § FB 
 
 
 

 
 
 
Admin 
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 

 

4.8 Beslut om att inleda 
föräldraskapsutredning 
om moderns registrerade 
partner eller sambo har 
samtyckt till den assisterade 
befruktningen och att de är 
övertygade om att barnet har 
kommit till genom den 
assisterade befruktningen 

2 kap 8a § FB 
1 kap 9 § FB 

Soc.sekr  

4.9 Godkännande av faderskaps- 
/föräldrabekräftelse 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
hela konceptionstiden 
och är övertygade om 

1 kap 4 § FB  
 
 
Admin 
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att barnet är deras 
gemensamma 
(protokoll S) 

 
 
Soc.sekr 

4.10 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Soc.sekr  

4.11 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en kvinna 
ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB i 
stället för den man som är gift 
med barnets moder 

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

4.12 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en annan 
man ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB 
istället för den man som är gift 
med barnets moder. 

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

4.13 Beslut om att inleda utredning 
om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns 
och faderskapet kan 
ifrågasättas 

2 kap 1 § FB 1:e soc.sekr  

4.14 Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutredning 
och föräldraskapsutredning 

2 kap 1 § FB 2 
kap 8a § FB 

1:e soc.sekr  

4.15 Beslut om 
faderskapsundersökning med 
DNA- teknik 
(blodundersökning) 

2 kap 6 § FB Soc.sekr  

4.16 Beslut om bistånd till 
faderskapsundersökning med 
DNA-teknik avseende 
faderskap för myndigt barn 

4 kap 2 § SoL 1:e soc.sekr  

4.17 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st 
FB, 3 kap 6 § 
2st FB 

Soc.sekr  

4.18 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om föräldraskap 

3 kap 14 § FB Soc.sekr  

4.19 Beslut om att bevilja 
ansökningsavgift till tingsrätten 
i samband med ansökan om 
hävande och fastställande av 
faderskap 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr  

4.20 Medgivande åt enskilt hem att 
ta emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 12 § SoL IU  

4.21 Beslut att återkalla 
medgivandet åt enskilt hem att 
ta emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 13 § SoL IU  

4.22 Beslut att lämna samtycke till 
fortsattadoption 

6 kap 14 § SoL Soc.sekr  

4.23 Beslut att inte lämna samtycke 
till fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL IU  

 

5. Omsorg om vuxna missbrukare - SoL 

5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

5.2 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan 

11 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  



Alvesta kommun 
Datum 

2020-09-21 
Referens 

NAL 2020 00060 002 
Sida 

14(28) 
 

 

 

 

 

Nr 

 
 
Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

5.3 Bistånd i form av behandling 
vård och stöd i öppenvård 

- i egen regi 
 

- hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
1:e soc.sekr 

 

5.4 Bistånd i form av stödboende 
upp till tre månader 
 
Bistånd i form av stödboende 
överskridande tre månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
Avd.chef 

 

5.5 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Akutbostad, stödbostad, 
2:a handskontrakt eller 
motsvarande  

5.6 Bistånd i form av 
annat boende; vandrarhem 
eller motsvarande hotell upp till 
tre månader 
 
Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

5.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sker  

5.8 Ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Soc. sekr Enligt SKR:s riktlinjer 

5.9 Bistånd i from av placering i 
familjehemsvård eller HVB upp 
till tre månader (max ett beslut 
under en tolvmånadersperiod) 
 
Bistånd i form av 
familjehemsvård eller HVB 
överstigande tre månader  

4 kap 1 § SoL, 
5 kap 9 § SoL, 
6 kap 1 § SoL 

Avd.chef 
 
 
 
 
IU 

Avser beslut under en 
och samma 
tolvmånadersperiod. 

5.10 Beslut gällande placering 
avseende våld i nära relationer 
 

- upp till 14 dagars 
placering 

 
- Upp till tre månaders 

placering 
 

- Överstigande tre 
månaders placering  

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc. Sekr 
 
 
Avd.chef 
 
 
IU 
 

 

5.11 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem 
 

- Enligt SKR:s 
rekommendationer 

 
- Övrig fall 

  
 
 
 
Avd.chef 
 
 
IU 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

5.12 Särskilda kostnader i samband 
med vård- och stöd mot 
missbruk i form av 
familjehemsvård som inte 
täcks av 
omkostnadsersättningen eller 
av placering i HVB- hem som 

  
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 
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inte täcks av normerna för 
försörjningsstöd. 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut 

 
- Mellan 20% och 

50%av basbeloppet 
per beslut 

 
- Mer än 50% av 

basbeloppet per 
beslut och år 

 
 
 
1:e soc sekr 
 
 
Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 

5.13 Beslut om ersättning från den 
enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

5.14 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avd.chef  

 

6. Omsorg om vuxna missbrukare – Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 

6.1 Beslut att inleda utredning 7 § LVM1 1:e soc.sekr  

6.2 Avsluta utredning utan vidare 
åtgärd 

7 § LVM 1:e soc.sekr  

6.3 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan jml 6 § LVM 

6 § LVM 
7§ LVM 

1:e soc sekr  

6.4 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM 

11 § LVM IU  

6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård 
enligt LVM 

13 § LVM 
 
6 kap 39 § KL 

IU 
 
Ordf. 
Vice ordf 

 

6.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård 
enligt LVM 

18b § LVM Avd.chef  

6.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
föra missbrukare till 
läkarundersökning, eller, föra 
den som ska beredas vård 
eller som är omedelbart 
omhändertagen till ett LVM- 
hem eller sjukhus 

45 § 1 och 2st 
LVM 

Soc.sekr  

6.8 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Soc.sekr Beslut om 
läkarundersökning ska 
fattas om sådant inte är 
uppenbart obehövlig 

6.9 Beslut att under utredning 
begära uppgifter från andra 
myndigheter 

6-7 §§ LVM Soc.sekr  

 

7. Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder - SoL 

7.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  
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7.2 Beslut att ej inleda 
utredning vid anmälan 

11 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

7.3 Bistånd i form av socialt 
stöd 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
1:e soc.sekr 

 

7.4 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Akutbostad, 2:a 
handskontrakt eller 
motsvarande 

7.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till 
tre månader 
 
Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande 

4 kap 1 § SoL 1:e  soc.sekr 
 
 
 
 
Avd. chef 

 

7.6 Beslut om egenavgift 8 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.7 Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  

7.8 Bistånd i from av boende 
med särskild service 

4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.9 Bistånd i form av 
korttidsplats 

4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.10 Bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.11 Förordnande/ entledigande 
av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
samt beslut om ersättning 
för uppdraget 

 1:e soc.sekr Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKL:s 
rekommendationer. 

7.12 Bistånd till person från 
annan kommun med 
varaktigt behov av 
omfattande vård- och 
omsorgsinsatser som har 
rätt att ansöka om insatser 
enligt 5. kap SoL 

2a kap. 8 § 
SoL med stöd 
av 
4 kap. 1 § SoL 

Soc.sekr  

7.13 Bistånd i form av 
meningsfull sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan 
huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 

 

 

8. Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder – Lag om stöd 
och servicetill vissa funktionshindrade (LSS) 

8.1 Beslut om 
personkretstillhörighet enligt 
LSS 

1 § LSS Soc.sekr I riktlinjerna för avd. 
Vuxen framgår vilka 
delar av 
personkretsarna som 
avdelningen Vuxen 
ansvarar för. 
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8.2 Beslut om personlig 
assistans 
 
Biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader 
för sådan assistans 

9 § 2 p LSS 1:e soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 

 

8.3 Beslut om personlig 
assistans för vistelse mer 
än en vecka per år eller för 
vistelse i annat land än 
Sverige, Norge, Danmark 
eller Finland. 

9 § 2 p. LSS Avd.chef  

8.4 Beslut om ledsagarservice i 
närmiljö (resor upp till en 
timmes bilfärd eller dylikt) 

9 § 3p. LSS Soc.selr  

8.5 Beslut om ledsagarservice, 
ej i närmiljö (dvs en timmes 
bilfärd eller dylikt och resor 
utanför Sverige). Synnerliga 
skäl. 

9 § 3p. LSS Avd.chef  

8.6 Beslut om biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 p. LSS Soc.sekr  

8.7 Förordnande/ entledigande 
av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
samt beslut om ersättning 
för uppdraget 

 1:e soc.sekr Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKR:s 
rekommendationer 

8.8 Beslut om korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 p. LSS 1:e soc.sekr  

8.9 Bostad med särskild service 
för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för 
vuxna 

9 § 9 p. LSS IU  

8.10 Beslut om daglig 
verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 

9 § 10 p. LSS Soc.sekr  

8.11 Beslut om att ersättning ska 
betalas ut till annan för 
personlig assistans 

11 § LSS Avd.chef  

8.12 Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd 

12 § LSS Avd.chef  

8.13 Beslut om förhandsbesked, 
bostad med särskild service 

16 § LSS 1:e soc.sekr  

8.14 Beslut om förhandsbesked, 
övriga insatser 

16 § LSS 1:e soc.sekr  

 

9. Hot och våld i nära relationer 

9.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

9.2 Beslut att ej inleda 
utredning vis anmälan 

11 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr  
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9.3 Bistånd i from av hjälp och 
stöd i öppenvård 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan 
huvudman 

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc.sekr 
 
 
1:e soc.sekr 

Familjefrid Kronoberg 
ingår i begreppet egen 
regi. 

9.4 Bistånd i form av boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 
 
Soc.sekr 
 
1:e soc.sekr 
 
Avd. chef 
 
 

 

9.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem, hotell 
eller motsvarande 
 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande de tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
Avd.chef 

 

9.6 Bistånd i form av skyddat 
boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- Upp till tre månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 

 
 
 
Soc.sekr 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
Avd.chef 

 

9.7 Särskilda kostnader i 
samband med skyddat 
boende, boende, annat 
boende eller hjälp och stöd 
som inte täcks av normerna 
för försörjningsstöd, eller 
som är av akut karaktär 
 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut 

 
- Mellan 20% och 

50%av basbeloppet 
per beslut 

 
 

- Mer än 50% av 
basbeloppet per 
beslut och år 

4 kap 1 § SoL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc.sekr 
 
 
 
1:e soc.sekr 
 
 
 
 
Avd.chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet gäller en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 
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9.8 Beslut om ersättning från 
den enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

9.9 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 §, 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avd.chef  

 

10. Social beredskap /chefsberedskap (Med chefsberedskap avses 
chefsberedskapen inom social beredskap) 

10.1 Beslut om bistånd till 
försörjning och livsföring i 
övrigt. 

4 kap § 1 
SoL 

Personal som 
tjänstgör i den 
sociala 
beredskapen 
/chefsberedskap
en 

När beslut av 
ordinarie tjänsteman 
inte kan avvaktas: 
nödvändig 
försörjning i akuta 
situationer 

10.2 Beslut att inleda utredning 7 § LVM -”- När beslut av 
ordinarie tjänsteman 
inte kan avvaktas. 

10.3 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i 
familjehemsvård eller HVB 
för personer upp till 20 år. 

- i avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.4 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem för personer upp till 
20 år. 

- I avvaktan på 
beslut av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.5 Särskilda kostnader i 
samband med inledande av 
vård och vistelse, under 
vårdtiden och vid dess slut 

- Upp till 50 procent 
av prisbasbelopp 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 
LVM. 

18 b § LVM -”- -”- 

10.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med 
stöd av LVU. 

43 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

10.8 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 
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11. Överklaganden, yttranden, anmälningar mm. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 

11.1 Yttrande till domstol 31 kap 2 § BrB Soc.sekr Gällande LVM 
11.2 Yttrande till 

åklagarmyndighet 

46 § LVM Soc.sekr  

11.3 Beslut att överklaga 
förvaltningsrättens eller 
kammarrättens beslut 

 Den som har 
fattat 
grundbeslutet 
om överklagan 

Ordförande ska alltid 
informeras om beslut 
om att överklaga har 
fattats. 

11.4 Yttrandetilltrafiksäkerhetsve
rket eller domstol i 
körkortsärenden 

Körkortsför.  
3 kap 8 §, 5 
kap 2 § 

Soc.sekr  

11.5 Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg över 
klagomål kring 
handläggning och 
bemötande/tillsynsärenden 

13 kap 5 1 SoL 
 
6 kap 39 § KL 

IU  
 
Ordf. 

 

11.6 Yttrande till annan 
förvaltning/myndighet, 
individärenden 

 1:e soc.sekr  

11.7 Beslut att utse ombud för 
nämnden i mål eller 
ärenden vid allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Ordf.  
FC 

 

11.8 Yttrande över ansökan om 
- rättshjälpgenom 

offentligt biträde, 
samt 

- yttrande över 
kostnadsberäkning 

3 § LOFB 
 
 
 
7 § Förordn. 
om offentligt 
biträde 

Avd.chef  

11.9 Beslut angående anmälan 
av behov av offentligt 
biträde 

3 § LOFB 1:e soc.sekr  

11.10 Beslut att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätten 

8 kap 1 § SoL Soc.sekr  

11.11 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, 
avgifter m.m.) 

 IU 
Orf 

 

11.12 Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Avd.chef Gällande 
individärenden 

11.13 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LVU- 
och LVM- ärenden 

10 kap. 1-2 
§§SoL, 
 
6 kap. 39 § KL 

IU 
 
 
Ordf. 

Beslutet fattat av 
nämnd eller utskott 
men då brådska 
råder eller nämnd- 
/utskottssammanträd
e inte kan avvaktas 
kan beslut fattas av 
ordförande 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

11.14 Yttrande till åklagare med 
anledning av eventuell 
utredning beträffande den 
som är under 15 år 

31 § och 33 § 
LUL 

Soc.sekr  

11.15 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Avd.chef  

11.16 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NamnL 

Soc.sekr  

11.17 Yttrande till passmyndighet 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande 

3 § 2 st. PassF 1:e soc.sekr  

11.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § 
ÄktB 

1:e soc.sekr  

11.19 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 
st. FB 

Soc.sekr  

11.20 Anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg om 
missförhållanden i 
kommunens egen 
verksamhet 

14 kap. 7 § 
SoL 

IU  

11.21 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, 
avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § 
SoL och 10 
kap 2 § OSL 

IU 
 
Ordf./vice ordf. 

 
 
Vid brådskande 
ärenden. 

11.22 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig. 

12 kap. 10 § 
SoL 

1:e soc.sekr Praxis: 
Socialnämnden bör 
polisanmäla brott mot 
barn. 

11.23 Beslut att 
överklaga/yrkande om 
inhibition i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol eller vid 
Socialstyrelsens beslut. 
Även beslut att överklaga 
beslut hos annan myndighet 

 FC Med undantag av 
ärenden som avses i 
punkt 10:13 i 
delegationsordningen 
 
Ordförande ska 
informeras om beslut 
att överklaga har 
fattats. 

 

12. Sekretesslagen (OSL) 

12.1 Beslut om utlämnande av 
allmän handling till enskild 
eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande 
till enskild 

6 kap 3 § OSL, 
10 kap 14 § 
OSL, 
 
 26 kap OSL 

Nämndsekr. 
 
 
1:e.soc.sekr 
FC 

 

12.2 Beslut att lämna ut uppgifter 
ut personregister till statliga 
myndigheter i 
forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL FC  

 

13. Förvaltningslagen (FL) 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

13.1 Ändring av beslut samt 
kompletteringsyttrande över 
ankommet överklagande 

39 § FL Delegaten i 
ursprungligt 
beslut 

 

13.2 Beslut om att begära 
yttrande/remiss från annan 
myndighet inom ramen för 
utredningsansvaret. 

26 § FL Delegaten i 
ursprungligt 
beslut 

 

13.3 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande av 
beslut 

45 § FL 1:e soc.sekr  

13.4 Beslut om olämpligt ombud 14 § FL Avd.chef  
13.5 Beslut om föreläggande av 

ombud att inkomma med 
fullmakt som styrker dennes 
uppdrag 

15 § FL Avd.chef  

13.6 Avslå begäran om att 
besluta i ärende inom fyra 
veckor (efter sex månaders 
handläggning) 

12 § FL 1:e soc.sekr Tillämpas ej vid 
handläggning av 
ärenden som kan 
överklagas genom 
laglighetsprövning 

13.7 Beslut om att förelägga 
enskild om att avhjälpa en 
brist i en framställning 

20 § FL 1:e soc.sekr  

13.8 Beslut om att rätta 
uppenbar felaktighet i ett 
beslut 

36-38 §§ FL Närmast 
överordnad 
delegat till 
ursprungsdelega
ten  

 

 

14. Klagomål/synpunkter och förslag 

14.1 Klagomålshantering som 
övergripande 
berör verksamheten 

 IU  

14.2 Klagomålshantering direkt 
till förvaltningen rörande 
t.ex. den enskildes hyror, 
avgifter, löner och andra 
administrativa rutiner 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

 

15. Övrigt 

15.1 Brådskande ärenden som ej 
kan vänta till nämnden 
sammanträder 

6 kap 39 § KL Ordf 
Vice ordf 

 

15.2 Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet eller 
vissa brott som riktar sig 
mot underårig 

12 kap 10 § 
SoL 

Ordf 
Vice ordf.  

 

15.3 Föreningsbidrag, tilldelning 
om förvaltningens 
verksamhetsområde 

 FC 
Ekonom 

 

15.4 Attestreglemente/förteckning  Nämnd 
FC 

Nämnden fattar 
årligen särskilt beslut. 
Förvaltningschef ges 
rätt att uppdatera 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

attestförteckningen 
vid förändringar 
under året. 

15.5 Dödsboanmälan till tingsrätt 20 kap 8a § 
ÄB 

Handläggare 
1:e soc.sekr 

 

15.6 Beslut att ordna 
gravsättning 

5 kap 2 § 
Begravningsl. 

Soc.sekr  

15.7 Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § SKL FC  

15.8 Beslut om delegationsrätt 
för socialsekreterare 

 Avdelningschef i 
samråd med 
arbetsledare 

Beslut tas efter 6 
månaders anställning 

15.9 Rätt att underteckna 
personuppgiftbiträdesavtal 
(PUB-avtal) 

 FC  

15.10 Rätt att anmäla 
personuppgiftsincidenter till 
Dataskyddsinspektionen 

 Dataskydds-
ombud 

 

 

16. Lex Sarah, Lex Maria och anmälan till överförmyndare 

16.1 Ansvar för utredning av 
rapporter om 
missförhållande eller risk för 
missförhållande i 
verksamheten 

14 kap 6 § SoL Kvalitets-
ansvarig 

 

16.2 Ansvar att rapportera om 
missförhållande eller risk för 
missförhållande i 
verksamheten till nämnden 
för arbete och lärande 

14 kap 5 § SoL Kvalitets-
ansvarig 

 

16.3 Beslut om händelse är att 
betrakta som allvarligt 
missförhållande eller inte 

14 kap 7 § SoL FC 
Kvalitets-
ansvarig 

 

16.4 Beslut om att anmäla till 
inspektionen för vård och 
omsorg vidallvarliga 
missförhållanden 

14 kap 7 § SoL FC 
Kvalitets-
ansvarig 

 

16.5 Beslut att avsluta utredning 
enligt Lex Sarah 

14 kap 6 § SoL FC 
Kvalitets-
ansvarig 

 

16.6 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god man/ 
förmyndare/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Soc.sekr  

16.7 Anmäla händelser till 
Inspektionen för vård och 
omsorg som medfört eller 
hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (Lex 
Maria) 

3 kap 5 § PSL 
SOFS 2005:28 

MAS (medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska) 

 

 

17. Gymnasieskolan 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

17.1 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev som 
studerar i Alvesta kommun i 
gymnasieskolan. 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 

Rektor Fastställs av IU, i 
brådskande ärenden 
ordförande 

17.2 Beslut om behörighet och 
mottagande av elev till 
programinriktat individuellt 
val eller yrkesintroduktion 
inom gymnasieskolan inom 

SL 17 kap 14§ Antagnings-
kansliet i 
samverkans-
området  

 

17.3 Beslut om behörighet och 
mottagande av elev till 
programinriktat individuellt 
val eller yrkesintroduktion 
inom gymnasieskolan 
utanför samverkansavtalet 

SL 17 kap 14§ Avd.chef  

17.4 Beslut om att elev i 
gymnasieskolan skall hålla 
sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

SL 15 kap 17§ Rektor  

17.5 Beslut om elevresor enlig 
lag samt resereglemente för 
gymnasieelever i Alvesta 
kommun (FAL) 

SFS 1991:110 
SFS 
1991:1120 

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

 

17.6 Förlängning av 
preparandutbildning till två 
år 

SL 17 kap 5§ Avd.chef  

17.7 Minskning av omfattning av 
studier på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6§ Rektor  

17.8 Beslut om att andra elever 
med särskilda skäl, än 
nyanlända ungdomar får gå 
språkintroduktion 

 Rektor  

17.9 Hela utbildningen får 
skolförläggas om 
bedömningen är att detta 
uppenbart bäst gynnar 
eleven; undantaget vad 
gäller APL 

GF 6 kap 5 §  Rektor  

17.10 Om utbildning (APL) har 
skolförlagts ska de åtgärder 
vidtas som behövs för att 
utbildningen så snart som 
möjligt ska förläggas till en 
arbetsplats 

SL 17 kap 6 §  Rektor   

 

18. Kommunal vuxenutbildning (gymnasial och grundläggande) 

18.1 Antagning av elev till 
gymnasial kommunal 
vuxenutbildning i egen regi 

SL 20 kap 13 § 
19-23§§ 

Rektor  

18.2 Yttrande om mottagande av 
sökande till kommunal 
vuxenutbildning i egen regi, 
från annan kommun 

SL 20 kap 14 § 
22 
§ 

Rektor  
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

18.3 Yttrande om en ansökan till 
kommunal vuxenutbildning 
hos annan kommun/extern 
utförare 

SL 20 kap 14 § 
19-23§ 

Avd.chef  

18.4 Beslut om köp av 
kommunal vuxenutbildning 
samt prövning inom 
samverkansavtal 

SL 15 kap 28§ 
SL 20 kap 13, 
14, 
22, 23 §§ 

Avd.chef  

18.5 Beslut om upphörande av 
utbildningen för elev i 
kommunal vuxenutbildning 
om eleven saknar 
förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen 

SL 20 kap 9§ 
SL 21 kap 9§ 
SL 22 kap 16§ 

Rektor  

18.6 På nytt bereda utbildning för 
en elev inom kommunal 
vuxenutbildning 

 Rektor  

18.7 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev i 
kommunal vuxenutbildning 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 

Rektor Fastställs av IU, i 
brådskande ärenden 
ordförande 

18.8 I ett ärende om avstängning 
utreda allsidigt och 
klarlägga de 
omständigheter som är av 
betydelse för ärendets 

FV 7 kap 4§ Rektor  

18.9 Mottagande av personer till 
utbildning i svenska för 
invandrare 

SL 22 kap 15§ 
SL 28 kap 21§ 

Rektor  

18.10 Yttrande till 
utbildningsanordnare i 
annan kommun gällande 
sökande till svenska för 
invandrare 

Ej lagstadgat Avd.chef  

18.11 Information till eleven om 
möjligheten att få ett intyg 
istället för betyg 

SL 20 kap 34§ 
SL 21 kap 23§ 
SL 22 kap 28§ 

SYO VUX  

18.12 I samarbete med 
Arbetsförmedlingen verka 
för att eleverna ges 
möjligheter att öva det 
svenska språket i 
arbetslivet och att utbildning 
i svenska för invandrare kan 
kombineras med andra 
aktiviteter som 
-arbetslivsorientering 
-validering 
-praktik, eller 
-annan utbildning 

20kap 25§ Avd.chef  

18.13 Beslut i samverkan för 
regionalt yrkesvux 

 FC  

18.14 Ansökan av statsbidrag till 
gymnasial yrkesutbildning 

 Avd.chef  
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

18.15 Beslut om mottagande av 
sökande till särskild 
utbildning för vuxna, samt 
 
yttrande till 
utbildningsanordnare i 
annan kommun 

SL 21 kap 7 
§ 

Rektor 
 
 
 
 
Avd.chef 

 

 

19. Övriga beslut avseende skolverksamhet inom nämndens 
verksamhetsområde 

 Övergripande ärenden    
19.1 Motverka kränkande 

behandling samt se till att 
det genomförs åtgärder för 
att förebygga och förhindra 
att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling 
Utreda och vidta åtgärder 
mot kränkande behandling 
Årligen upprätta en plan 
med åtgärder som behövs 
för att förebygga och 
förhindra kränkande 
behandling av barn och 
elever. 

SL 6 kap 6-8 
§§ 
SL 6 kap10§ 

Rektor  

19.2 Vidta nödvändiga åtgärder 
mot brister i verksamheten, 
som framkommit genom 
uppföljning, klagomål eller 
på annat sätt 

SL 4 kap 7§ Rektor  

19.3 Beslut om ersättning för 
förstörda/stulna kläder eller 
förstörda glasögon 
avseende elever och 
personal (för personal man 
är ansvarig chef för) 

 Avd.chef  

 Ekonomi    
19.4 Tilläggsbelopp för elever i 

gymnasieskolan som har ett 
omfattande behov av 
särskilt stöd 

SL 10 kap 
39§ SL 14 
kap 17§ 
SL 16 kap 54 
§ 

Avd.chef  

19.5 Tilläggsbelopp för elever i 
gymnasieskolan - som ska 
erbjudas 
modersmålsundervisning. 

SL 10 kap 
39§ SL 14 
kap 17§ 
SL16 kap 54 
§ 

Avd.chef  

 Personalärenden, särskilt 
för skolverksamhet 

   

19.6 Huvudmannen ska se till att 
rektorerna går en särskild 
befattningsutbildning. 

SL 2 kap 12 
§ 

FC  

19.7 Om personal ej har 
utbildning enl. 2 kap 13§ alt. 

SL 2 kap 18§ Rektor  
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

behörighetsbevis enl. 15§ 
eller annat särskilt skäl med 
hänsyn till eleverna eller 

19.8 Om en person som avses 
enl. 2 kap 18§ ska bedriva 
undervisning längre än sex 
månader, ska 
huvudmannen besluta om 
detta. 

SL 2 kap 19§ Avd.chef  

19.9 Huvudmannen ska se till att 
personalen vid förskole- och 
skolenheterna ges möjlighet 
till kompetensutveckling 

SL 2 kap 34§ Rektor  

 

20. Delegation i personalärenden 

20.1 Tillsvidareanställa personal  Avd.chef  
20.2 Visstidsanställa personal  Närmast 

ansvarig chef 
 

20.3 Bevilja ledighets för 
personal (personal man är 
ansvarig chef för): 

a) Enskild 
angelägenhet utan 
löneförmåner 

b) Enskild 
angelägenhet med 
bibehållna 
löneförmåner enligt 
(AB) 

c) Enligt 
studieledighetslage
n 

d) Utbildning med 
bibehållen lön  

e) Tjänstledighet för 
att prova annan 
tjänst 

 a,b,c) 
Närmast 
ansvarig chef 
(efter samråd 
med avd.chef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
Förvaltningschef 
 
e) Närmast 
ansvarig chef 
(efter samråd 
med 
avdelningschef 
och förvaltnings-
chef 

Vid bortgång av nära 
anhörig beviljas 
normalt tre dagar 
(dödsdag, 
begravning, 
bouppteckning) 

20.4 Lönetillägg (beslutet ska 
enligt lokala rutiner 
godkännas av 
personalchefen) 

 Personalchef Ansökan lämnas först 
till förvaltningschef 

20.5 Beslut om avkortad 
uppsägningstid (för 
personal man är ansvarig 
chef för) 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.6 Beslut om utbildning i 
tjänsten (för personal man 
är ansvarig chef för) 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.7 Utbetalning av förskott på 
lön 

 FC Endast inarbetat lön 
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Ärende Lagrum 

Delegat/ 
ersättare Anmärkning 

20.8 Beslut om tjänstledighet 
enligt lag och avtal om 
facklig förtroendeman 

 Personalchef  

20.9 Förflyttning av personal: 
a) Inom förvaltningen för 
arbete och lärande 
b) Inom egen 
avdelning/enhet 

 FC Pga. Förändras 
organisation mm.  

20.10 Uppsägning av personal 
pga arbetsbrist, personliga 
skäl 

 Hanteras av HR-
avdelningen i 
samråd med 
avdelningschef 
och 
förvaltningschef 

 

20.11 Förhandlingsrätt i frågor av 
enhetsövergripande eller 
central karaktär 

MBL §§ 11, 
14, 19 

FC  

20.12 Förhandlingsrätt i frågor 
som rör enskild 
avdelning/enhet 

MBL §§ 
11,19 

FC   

20.13 Arbetsmiljöuppgifter 
delegeras skriftligt och ska 
mottagas av delegaten. 

 FC  

  

 

 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2020-00196 004 

 

Arkivbeskrivning, nämnden för arbete och lärande 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta upprättad arkivbeskrivning.   

Sammanfattning 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår av bland annat 
offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen samt av det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 
186/2015).  

I Alvesta kommun är arkivansvaret delat mellan två arkivmyndigheter, 
kommunstyrelsen och kommunalförbundet Sydarkivera i vilket kommunen är 
förbundsmedlem. Varje myndighet inom Alvesta kommun ansvarar i sin tur för de 
handlingar som förvaras hos myndigheten innan de överlämnas till 
arkivmyndigheten.  

Enligt arkivlagen 6 § 2st. ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som ger 
information om vilka slags handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur 
arkivet är organiserat. Det framgår även av kommunens arkivreglemente 6 kap 1 § 
att nämnden ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 
Arkivbeskrivningens syfte är att ge en översikt över vilken information som finns 
inom myndigheten samt var den förvaras. Den ska även innehålla uppgifter om 
sökingångar för myndighetens handlingar.  

Av 4 kap 5 § kommunens arkivreglemente framgår vilket ansvar nämnden har i 
arkivfrågor. Bland annat ska vare nämnd fastställa organisation och 
ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens 
verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för 
informationsförvaltningen. Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten 
utser någon annan, vilket ej har gjorts av nämnden för arbete och lärande. 
Arkivansvarig ska sedan utse en eller flera personer som arkivombud. Denna 
ansvarsfördelning framgår av arkivbeskrivningen. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram ett förslag på arkivbeskrivning.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020 

Arkivbeskrivning, daterad den 12 oktober 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 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-12 
Referens 

NAL 2020-00196 004  

 

 

 

 
  

Arkivbeskrivning, nämnden för arbete och lärande 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta upprättad arkivbeskrivning.   

Sammanfattning 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår av bland annat 
offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen samt av det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 
186/2015).  

I Alvesta kommun är arkivansvaret delat mellan två arkivmyndigheter, 
kommunstyrelsen och kommunalförbundet Sydarkivera i vilket kommunen är 
förbundsmedlem. Varje myndighet inom Alvesta kommun ansvarar i sin tur för de 
handlingar som förvaras hos myndigheten innan de överlämnas till 
arkivmyndigheten.  

Enligt arkivlagen 6 § 2st. ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som ger 
information om vilka slags handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur 
arkivet är organiserat. Det framgår även av kommunens arkivreglemente 6 kap 1 § 
att nämnden ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 
Arkivbeskrivningens syfte är att ge en översikt över vilken information som finns 
inom myndigheten samt var den förvaras. Den ska även innehålla uppgifter om 
sökingångar för myndighetens handlingar.  

Av 4 kap 5 § kommunens arkivreglemente framgår vilket ansvar nämnden har i 
arkivfrågor. Bland annat ska vare nämnd fastställa organisation och 
ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens 
verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för 
informationsförvaltningen. Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten 
utser någon annan, vilket ej har gjorts av nämnden för arbete och lärande. 
Arkivansvarig ska sedan utse en eller flera personer som arkivombud. Denna 
ansvarsfördelning framgår av arkivbeskrivningen. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram ett förslag på arkivbeskrivning.   

Bilagor 

Arkivbeskrivning, daterad den 12 oktober 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Arkivbeskrivning, nämnden för arbete och lärande 

 

Organisation och verksamhet 

Nämnden för arbete och lärande 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 med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag 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 
vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Nämnden för arbete och lärande ska inom sitt område svara för: 

1. Utredning stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer. 

2. Insatser och myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (2001:452) samt 
lag med särskilda bestämmelse om vård av unga.  

3. Vårdnad och umgängesrätt 

4. Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn.  

5. Boende för ensamkommande flyktingbarn till och med 21 år. 

6. Våld i nära relationer. 

7. Familjerådgivning till den som begär det.  

8. Handläggning av kommunala bidrag till adoptioner. 

9. Individuellt riktade insatser till vuxna missbrukare. 

10. Kommunens insatser enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

11. Stöd av hemterapeut 

12. Arbetsmarknadsåtgärder 

13. Övergripande ansvar för kommunens integrationsarbete 

14. Individuellt inriktade insatser för ekonomiskt bistånd 

15. Hushållsekonomisk rådgivning 

16. Länsgemensam konsumentrådgivning och skuldsanering. 

17. Handläggning av serveringstillstånd enligt socialtjänstlagen 

18. Socialpsykiatri, med undantag för personer med en kombination om 
geriatrisk och psykiatrisk diagnos och som samtidigt är i behov av särskilt 
boende. 
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Historik  

Nämnden för arbete och lärande bildades 1 januari 2019 i samband med att 
ansvaret för uppgifter enligt skollagen vad gäller gymnasieskola och 
vuxenutbildning samt kommunens uppdragsutbildning flyttades över från 
utbildningsförvaltningen. 

Under åren 2013 till och med 2018 ansvarade nämnden för individ- och 
familjeomsorg för nämndens uppgifter.  

Under åren 2008 till 2013 ansvarade Barn- och ungdomsnämnden nämndens 
uppgifter gällande: 

 Utredning stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer.  

 Insatser och myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för målgruppen 
ovan   

 För lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  

 Familjerätten 

 Våld i nära relationer 

 Stöd och behandling ”Familjeenheten” 

 Ensamkommande flyktingbarn 

Under åren 2008 till 2013 ansvarade nämnden för arbete och lärande (historisk) 
för nämndens uppgifter gällande: 

 Ekonomiskt bistånd  

 Handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen 

 Hushållsekonomisk rådgivning 

 Konsumentrådgivning och skuldsanering  

Under åren 2008 till 2013 ansvarade nämnden för omsorg och hälsa (numera 
omsorgsnämnden) för nämndens uppgifter gällande 

 Omsorgs om vuxna missbrukare 

Fram till och med 2008 ansvarade socialnämnden för samtliga områden. 

Viktigare handlingstyper 

Personakter enligt SoL och LSS, elevakter/elevhandlingar, betyg/intyg, nämnden för 
arbete och lärandes och dess utskotts protokoll, MBL-protokoll samt övriga 
handlingar i nämndens diarium.  
 
Personakter enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, hanteras av omsorgsnämnden.   

Handlingar som ska bevaras i personalakt hanteras av HR-avdelningen.  

Förvaring 

Personakter enligt SoL och LSS förvaras i personakt i mellanarkiv i fem år innan de 
akter som ska bevaras levereras till arkivrum i källaren i förvaltningens lokaler på 
Parkgatan 4. Elevakter/elevhandlingar och betyg/intyg förvaras dels i arkivrum i 
källaren förvaltningens lokaler på, dels i arkivskåp på förvaltningskontoret och dels 
på avdelningen Allbo Lärcenter innan de levereras till slutarkiv i enligt den tidsfrist 
som anges i informationshanteringsplanen. Nämndens och utskottens protokoll 
förvaras i arkivlokal (mellanarkiv på plan två) på förvaltningskontoret i fyra år innan 
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de levereras till arkivrum i källaren i förvaltningens lokaler på Parkgatan. 
Diarieförda handlingar förvaras i arkivlokal (mellanarkiv på plan två) på 
förvaltningskontoret i fyra år innan de levereras till arkivrum i källaren i 
förvaltningens lokaler på Parkgatan. Personalhandlingar förvaras i personalakt på 
HR-avdelningen.  

För åren 2001 till 2019 finns vissa handlingar ur personakterna bevarade digitalt. 
Från år 2020 och framåt speglar de digitala och fysiska personakterna varandra 
helt.  De digitala personakterna förvaras i verksamhetssystem till dess att de 
handlingar som ska bevaras ska levereras till slutarkiv enligt 
informationshanteringsplanen. Handlingar som bevaras digitalt levereras till 
kommunalförbundet Sydarkivera för digital slutförvaring.   

Gallringsbeslut 

Vilka handlingar som kan gallras och när gallring kan ske framgår av nämndens 
informationshanteringsplan samt av gallringsplan för handlingar av liten eller 
kortvarig betydelse. För handlingar som inte omfattas av dessa krävs särskilt beslut 
av nämnden för att kunna gallra.  

Sekretessregler som tillämpas 

Sekretess tillämpas för uppgifter som rör enskildas hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden enligt antingen 25 kap 1 § eller 26 kap 1 § Offentlighets- 
och sekretesslagen, OSL. Handlingar som rör personal kan omfattas av sekretess 
enligt 39 kap OSL.  

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

Det förekommer sekretess i handlingar som hanteras inom nämnden för arbete 
och lärandes ansvarsområde. Personakter, elevakter, diarium med mera. 

Sökingångar 

Nämnden för arbete och lärandes informationshanteringsplan, ärendelistor till 
nämndens och utskottens protokoll, dokument- och ärendehanteringssystemet 
Ciceron, verksamhetssystemet Lifecare/Procapita, elevadministrativa system och 
personalakter tillför de viktigaste sökgingångarna för nämndens handlingar. 

Arkivansvar 

Förvaltningschef är arkivansvarig för nämndens handlingar.  

Arkivombud  

Personakter enligt SoL och LSS: IT-strateg 

Diarieförda handlingar samt övriga 
inkomna och upprättade handlingar: 

Nämndsekreterare 

Elevakter/elevhandlingar samt betyg 
och intyg - Vuxenutbildning 

Administratör Vuxenutbildning 

Elevakter/elevhandlingar samt betyg 
och intyg – Alvesta Gymnasieskola 

Administratör Alvesta gymnasieskola 

Handlingar rörande deltagare vid 
arbetsmarknadsavdelningen 

Administratör 
Arbetsmarknadsavdelningen 
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Personalhandlingar Administratör staben och 
administratör Alvesta   

 

Gallringsombud 

Varje avdelning utser en till två medarbetare som gallringsombud. 
Gallringsombuden har i uppgift att gallra i de fysiska handlingarna enligt 
gallringsfrist i informationshanteringsplanen.  

 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnea Gillén  
Nämndsekreterare 
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§ 68 Dnr 2020-00132 007 

 

Revisionsrapport: Granskning av nämnden för arbete och 
lärandes arbete med integration av nyanlända/nysvenska 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta upprättad tjänsteskrivelse som svar till revisionen.  

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en granskning om nämnden för arbete och lärandes 
arbete med integration av nyanlända/svenska. Granskningen syftar till att besvara 
huruvida nämndens arbete med integration av nyanlända är ändamålsenlig.  

I granskningen görs bedömningen att nämndens arbete med integration av 
nyanlända inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig bland annat på att 
det finns mål och riktlinjer upprättade för integrationsarbetet men att det saknas 
lokala strategier samt lokal ansvarsfördelning för integrationsarbetet inom 
kommunen och dess geografiska område. Revisionen gör även bedömningen att 
nämnden har vidtagit åtgärder avseende verksamhetens ekonomi men att det inte 
kan konstateras åtgärder avseende uppföljning av mål och verksamhet.  Revisionen 
noterar också att det sker planering av finansiering och kostnader men att det 
behöver utökas för att säkerställa transparensen. 

Revisionen gör bedömningen att nämnden har riktlinjer för vilka krav som ska 
ställas på bidragstagare och att efterlevnaden av dessa följs upp inom 
verksamhetens egenkontroll. Revisionen noterar även nämnden säkerställer att det 
sker en löpande utvärdering av verksamhetens effekter på helheltsnivå, individnivå 
och att genusperspektivet beaktas. 

Förvaltningen för arbete och lärande har upprättat en lokal överenskommelse (LÖK) 
om integration under 2020. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta kommun och 
de statliga och regionala aktörerna inom området. Den lokala överenskommelsen 
har sedan granskningen genomfördes färdigställts och undertecknats. Målgruppen 
för de personer som omfattas av överenskommelsen är nyanlända personer som är 
folkbokförda i Alvesta kommun.  Den kommunövergripande integrationsstrategin 
kommer i viss mån att ersättas av den lokala överenskommelsen om integration. 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under sammanträdet den 21 september 
om att upprätta ett samverkansavtal med kultur- och fritidsnämnden gällande 
fältverksamheten i kommunen. Fältverksamheten är en viktig del i 
integrationsarbetet för ungdomar i kommunen.  

Gällande de av kommunstyrelsen beviljade medlen till anpassade utbildningar för 
att dra nytta av individens tidigare erfarenheter och kunskaper, ett exempel på 
detta är en AVO-utbildning på dari. Eftersom budgetprocessen för 2021 har blivit 
senarelagd med anledning av rådande pandemi har nämnden ännu inte kunnat 
ansöka om ytterligare medel. Detta på grund av att det ännu inte går att säga om 
det finns medel på det strategiska kontot att ansöka om. 
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De deltagare som i dagsläget är aktuella på Arbetsmarknadsavdelningen har en svag 
ställning på arbetsmarknaden. Det största hindret är svårigheter i det svenska 
språket samt att de har ingen, eller kort, utbildningsbakgrund.  För att rikta insatser 
mot denna målgrupp som kan leda till att de får ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden har det startats lärlingsutbildning i kombination med SFI. I 
dagsläget är det lärlingsutbildning till serviceassistent i kombination med SFI som 
erbjuds. Men framöver planeras även för en lärlingsutbildning till måltidsbiträde i 
kombination med SFI. Intresset för utbildningsformen har varit stort.  Detta är en 
insats i samverkan mellan Allbo Lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen. 

För att säkerställa att de verksamhetsmål som enligt prognos inte kommer uppnås 
följs upp, föreslår förvaltningen att rutin gällande målarbetet utökas med att de mål 
som enligt prognos inte kommer vara uppnådda vid årets slut tillförs målarbetet 
inför kommande år. Detta gäller verksamhetsmål där det saknas tillfredställande 
motivering till varför målet inte kommer att uppnås. 

Det pågår en central process i kommunen gällande att införa ett så kallat 
beslutsstödsystem. Beslutsstödsystemet förväntas förbättra den ekonomiska 
prognossäkerheten samt uppföljning av verksamhetens nyckeltal. Nyckeltalen är en 
grund i att kunna planera verksamhet och ekonomi utifrån rådande förutsättningar. 
I dagsläget får förvaltningen till stor del förlita sig på nationell data men i och med 
ett beslutsstödsystem och underliggande datalager finns möjlighet att ta fram egen 
statistik utifrån den egna verksamheten.  

Tillgången till egen statistik, i och med ett beslutsstödsystem, kommer även 
underlätta arbetet med att ta fram verksamhetens mål. Genom att följa nyckeltalen 
kan utvecklingsområden för verksamheten identifieras och mätbara 
verksamhetsmål kan utformas utifrån de identifierade utvecklingsområdena.     

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2020 

Missiv, daterat den 30 juni 2020 

Revisionsrapport, daterad den 30 juni 2020  
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Granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete 
med integration av nyanlända/nysvenska 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta upprättad tjänsteskrivelse som 
svar till revisionen.  

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en granskning om nämnden för arbete och lärandes 
arbete med integration av nyanlända/svenska. Granskningen syftar till att besvara 
huruvida nämndens arbete med integration av nyanlända är ändamålsenlig.  

I granskningen görs bedömningen att nämndens arbete med integration av 
nyanlända inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig bland annat på att 
det finns mål och riktlinjer upprättade för integrationsarbetet men att det saknas 
lokala strategier samt lokal ansvarsfördelning för integrationsarbetet inom 
kommunen och dess geografiska område. Revisionen gör även bedömningen att 
nämnden har vidtagit åtgärder avseende verksamhetens ekonomi men att det inte 
kan konstateras åtgärder avseende uppföljning av mål och verksamhet.  Revisionen 
noterar också att det sker planering av finansiering och kostnader men att det 
behöver utökas för att säkerställa transparensen. 

Revisionen gör bedömningen att nämnden har riktlinjer för vilka krav som ska 
ställas på bidragstagare och att efterlevnaden av dessa följs upp inom 
verksamhetens egenkontroll. Revisionen noterar även nämnden säkerställer att det 
sker en löpande utvärdering av verksamhetens effekter på helheltsnivå, individnivå 
och att genusperspektivet beaktas. 

Förvaltningen för arbete och lärande har upprättat en lokal överenskommelse (LÖK) 
om integration under 2020. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta kommun och 
de statliga och regionala aktörerna inom området. Den lokala överenskommelsen 
har sedan granskningen genomfördes färdigställts och undertecknats. Målgruppen 
för de personer som omfattas av överenskommelsen är nyanlända personer som är 
folkbokförda i Alvesta kommun.  Den kommunövergripande integrationsstrategin 
kommer i viss mån att ersättas av den lokala överenskommelsen om integration. 

Nämnden för arbete och lärande beslutade under sammanträdet den 21 september 
om att upprätta ett samverkansavtal med kultur- och fritidsnämnden gällande 
fältverksamheten i kommunen. Fältverksamheten är en viktig del i 
integrationsarbetet för ungdomar i kommunen.  

Gällande de av kommunstyrelsen beviljade medlen till anpassade utbildningar för 
att dra nytta av individens tidigare erfarenheter och kunskaper, ett exempel på 
detta är en AVO-utbildning på dari. Eftersom budgetprocessen för 2021 har blivit 
senarelagd med anledning av rådande pandemi har nämnden ännu inte kunnat 
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ansöka om ytterligare medel. Detta på grund av att det ännu inte går att säga om 
det finns medel på det strategiska kontot att ansöka om. 

De deltagare som i dagsläget är aktuella på Arbetsmarknadsavdelningen har en svag 
ställning på arbetsmarknaden. Det största hindret är svårigheter i det svenska 
språket samt att de har ingen, eller kort, utbildningsbakgrund.  För att rikta insatser 
mot denna målgrupp som kan leda till att de får ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden har det startats lärlingsutbildning i kombination med SFI. I 
dagsläget är det lärlingsutbildning till serviceassistent i kombination med SFI som 
erbjuds. Men framöver planeras även för en lärlingsutbildning till måltidsbiträde i 
kombination med SFI. Intresset för utbildningsformen har varit stort.  Detta är en 
insats i samverkan mellan Allbo Lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen. 

För att säkerställa att de verksamhetsmål som enligt prognos inte kommer uppnås 
följs upp, föreslår förvaltningen att rutin gällande målarbetet utökas med att de mål 
som enligt prognos inte kommer vara uppnådda vid årets slut tillförs målarbetet 
inför kommande år. Detta gäller verksamhetsmål där det saknas tillfredställande 
motivering till varför målet inte kommer att uppnås. 

Det pågår en central process i kommunen gällande att införa ett så kallat 
beslutsstödsystem. Beslutsstödsystemet förväntas förbättra den ekonomiska 
prognossäkerheten samt uppföljning av verksamhetens nyckeltal. Nyckeltalen är en 
grund i att kunna planera verksamhet och ekonomi utifrån rådande förutsättningar. 
I dagsläget får förvaltningen till stor del förlita sig på nationell data men i och med 
ett beslutsstödsystem och underliggande datalager finns möjlighet att ta fram egen 
statistik utifrån den egna verksamheten.  

Tillgången till egen statistik, i och med ett beslutsstödsystem, kommer även 
underlätta arbetet med att ta fram verksamhetens mål. Genom att följa nyckeltalen 
kan utvecklingsområden för verksamheten identifieras och mätbara 
verksamhetsmål kan utformas utifrån de identifierade utvecklingsområdena.     

Bilagor 

Missiv, daterat den 30 juni 2020 

Revisionsrapport, daterad den 30 juni 2020  

 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Revisorerna  
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Revisorerna

Till

Nämnden  för  arbete  och  lärande

För  kännedom

Kommunstyrelsen

Kornmunfiillmäktiges  presidium

Granskning  av nämnden  för  arbete  och  lärandes  arbete  med  integration  av

nyanlända/nysvenska

Vi  revisorer  i Alvesta  kornmun  har  genom  vårt  sakkunniga  biträde  genomfört  en granskning

av  ovanstående.

Vi  beslutade  vid  vårt  sammanträde  den 12  juni  2020  att överläinna  rapporten  till

omsorgsnämnden  sarnt  för  kännedom  till  kornrniu'istyrelsen  och  kommunfullmäktiges

presidium.

I bifogad  rapport  redovisas  gjorda  iakttagelser  och  en revisionell  bedömning.

Vi  önskar  få  ett svar  från  omsorgsnäinnden  senast  den 16 november  2020  där  nämnden

redogör  :för vad  den  avser  att göra  för  att åtgärda  de påpekanden  som  görs  i den revisionella

bedömningen.

Kommuntullmäktiges  presidium  får  ta ställning  till  om  rapporten  ska  biläggas  fullmäktiges

handlingar.

Alvesta  den 12 juni  2020

=J
Fredrik  Reirföoldsson

Ordförande Johnny  Lundberg

Vice  ordförande
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfört en 

granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 

nyanlända/nysvenska. Granskningen syftar till att besvara huruvida nämnden för arbete 

och lärandes arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt? Granskningen 

avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden för 

arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända inte är helt ändamålsenlig. 

Nedan ses en sammanfattning av bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga 

bedömningar se respektive kontrollmål i rapporten.  

____________________________________________________________________ 

Det finns mål och riktlinjer för verksamheten? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns mål och riktlinjer upprättade för 

integrationsarbetet men att det saknas lokala strategier för integrationsarbetet inom 

kommunen och dess geografiska ansvarsområde 

____________________________________________________________________ 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa aktörer 

avseende integration av nyanlända? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns en ansvarsfördelning upprättad avseende 

integration av nyanlända inom kommunen men att det saknas en lokal 

ansvarsfördelning för integrationsarbetet inom kommunens geografiska ansvarsområde 

____________________________________________________________________ 

Nämnden ställer krav på bidragsmottagare? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för vilka krav som ska ställas på 

bidragsmottagare samt att följsamheten till dessa följs upp inom verksamhetens 

egenkontroll. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på 

helhetsnivå som på individnivå samt ur ett genusperspektiv? 
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Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det sker en löpande uppföljning och utvärdering av 

verksamhetens effekter på helhetsnivå samt individnivå samt att genusperspektivet 

beaktas. 

__________________________________________________________________ 

Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 

utvärdering? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att nämnden vidtagit åtgärder avseende verksamhetens 

ekonomi men att det inte konstaterats åtgärder avseende uppföljning av mål och 

verksamhet.  

____________________________________________________________________ 

Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan kostnader och 

den intäktsfinansiering som sker med externa bidrag? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det sker planering av finansiering och kostnader, dock bör 

denna utökas för att säkerställa transparensen.  

____________________________________________________________________ 

 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi nämnden för arbete och lärande att: 

- Säkerställa att styrande dokument upprättas som anger strategier, riktlinjer samt 

ansvarsfördelning avseende arbetet med integration och arbetsmarknadsinsatser 

inom kommunens geografiska ansvarsområde.  

- Säkerställa att dokumenterad rapportering i form av exempelvis årsrapport utvecklas 

med bedömning av resultatindikatorer och nämndmål samt beskriver åtgärder för att 

uppnå uppsatta mål och indikatorer.  

- Säkerställa så nämnden aktivt tar del av, och där det är relevant, fattar beslut kring 

erhållen rapportering från verksamheten.  

- Säkerställa att protokoll från sammanträden tydligt anger vilka ärenden och 

information som anges på nämndens sammanträden. 

- Förtydliga budgetförutsättningarna i nämndens verksamhetsplan i syfte att öka 

transparensen samt att se över om det går att ytterligare förstärka prognosarbetet 

avseende vilka intäkter som kan förväntas.  

Inledning 
Bakgrund 
Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är ett statligt ansvarsområde men då arbetslöshet 
belastar kommunernas ekonomi med lägre skatteintäkter och högre kostnader för bl.a. 
ekonomiskt bistånd arbetar även kommuner med frågan. Kommunerna genomför därför 
olika insatser, särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att 
komma in på arbetsmarknaden. Kommunala arbetsmarknadsinsatser styrs i låg grad av 
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lagstiftning utan det är upp till respektive kommun att besluta om lokal inriktning och 
innehåll för arbetsmarknadsinsatser.  

Av nämnden för arbete och lärandes reglemente (beslutat av kommunfullmäktige § 
19/2019) framgår att nämnden för arbete och lärande ska svara för nämndens 
övergripande integrationsarbete och att nämnden ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. 
Vid årsskiftet 2018/2019 övergick verksamheten för vuxenutbildning till den nybildade 
nämnden för arbete och lärande.  

Med anledning av ovanstående har Alvesta kommuns förtroendevalda revisorer, med 
utgångspunkt i risk- och väsentlighet, funnit det angeläget att granska nämnden för 
arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syfte med granskningen är att besvara huruvida nämnden för arbete och lärandes 

arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt?  

● Det finns mål och riktlinjer för verksamheten? 

● Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa aktörer 

avseende integration av nyanlända? 

● Nämnden ställer krav på bidragsmottagare? 

● Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på helhetsnivå 

som på individnivå samt ur ett genusperspektiv? 

● Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och utvärdering? 

● Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan kostnader och den 

intäktsfinansiering som sker med externa bidrag? 

Revisionskriterier 
● Kommunallagen 

● Kommunens styrande dokument  

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

integration och arbetsmarknadsåtgärder. 

Metod 
För granskningen genomförs intervjuer med verksamhetsföreträdare på förvaltningen för 

arbete och lärande samt nämndens presidium. Dokumentgranskning av styrande 

dokument inom området samt uppföljningar, beslut och protokoll med underliggande 

handlingar.   
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Iakttagelser och bedömningar 
 

1. Det finns mål och riktlinjer för verksamheten 
 

Iakttagelser 

Mål 

I Verksamhetsplan med internbudget för 2019 för nämnden för arbete och lärande, 

antagen av nämnden för arbete och lärande 2019-05-06, anges tre nämndmål som 

berör integration. Till målen har nyckeltal angetts. Följande mål rör integration:  

Tabell 1.1. - mål avseende integration, ur Verksamhetsplan 2019 nämnden för arbete och lärande.  

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nyckeltal Nämndens mål Resultatindikator 

Alvesta kommun ska ge 

näringslivet bästa möjliga 

förutsättningar för att etablera, 

utvecklas och växa i hela 

kommunen. Detta skapar även 

förutsättning för fler 

medborgare att bli 

självförsörjande. 

Nyckeltal: Hur stor andel av 

befolkningen får 

försörjningsstöd. Mål 2019: 

7,3%. 

Kompetensutveckli

ng efter individens 

behov och 

förutsättningar. 

Resultatindikator: 

Utvecklingsarbetet 

med Unga vuxna 

har påbörjats och 

ett nyckeltal har 

tagits fram under 

2019 

Alvesta kommun ska verka för 

att skapa varierande 

mötesplatser för kultur, 

integration och fritidsliv. 

Nyckeltal: Fritidsmöjligheter. 

Hur ser medborgaren på 

tillgång till parker, grönområden 

och natur, idrottsevenemang, 

kulturevenemang, nöjesutbud 

samt möjligheter att kunna 

utöva fritidsintressen som sport, 

kultur mm. SCB:s 

medborgarundersökning. 

(Högre indextal=bättre) 

Människors delaktighet i 
samhället; fokus på mångfald 
och personer med psykisk 
och social ohälsa. 

Resultatindikator: Andelen 
deltagare som avslutat 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
och börjat arbeta eller studera 
skall öka. (KKiK mått 31) 
(resultat 2017: 48%) Mål 
2019: 55%.  

Alla verksamheter i Alvesta 

kommun ska kännetecknas av 

delaktighet, trygghet och 

respekt för den enskilde. 

Nyckeltal:1.Hur många olika 

personer besöker en äldre 

person med hemtjänst under en 

14 dagars period? KKiK nr 10. 

2.Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, i %. KKiK nr 28. 

3.Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende, i % KKiK nr 

25. 

Psykiskt välbefinnande 
genom att stärka barn och 
vuxnas väg till aktivitet inom 
föreningsliv och fysisk rörelse. 

Resultatindikator: Samtliga 
föreningar i Alvesta kommun 
ska kontaktas och erbjudas 
språkstöd.  

 

I Verksamhetsplan med internbudget för 2020 för nämnden för arbete och lärande 

(antagen 2019-11-06 § 93), anges i likhet med föregående år tre nämndmål med 
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nyckeltal för arbetet med integration. År 2020 har, utifrån kommunfullmäktiges mål även 

ett särskilt uppdrag lämnats: Nämnden ska ta fram en koncerngemensam process för 

ökad sysselsättning. 

Tabell 1.2 - mål avseende integration, ur Verksamhetsplan 2020 nämnden för arbete och lärande.  

Kommunfullmäktiges mål Nyckeltal och 
uppdrag 

Nämndens mål Nämndens nyckeltal och 
uppdrag 

Alvesta kommun ska ge 
näringslivet bästa möjliga 
förutsättningar för att etablera, 
utvecklas och växa i hela 
kommunen. Detta skapar även 
förutsättning för att fler medborgare 
ska bli självförsörjande. För att 
klara framtidens välfärdsuppdrag 
ska vi ständigt sträva efter 
förbättringar och bästa möjliga 
resursutnyttjande i demokratisk 
dialog med invånare, företagare 
och besökare. 

Nyckeltal: Invånare 
16-64 år som är 
arbetslösa eller i 
konjunkturberoende 
program. 
Uppdrag: Ta fram en 
koncerngemensam 
process för ökad 
sysselsättning. 

Kompetensutveckling 
efter individens behov 
och förutsättningar. 

Nyckeltal: Antal vuxna, 18-40 år, 
med försörjningsstöd som kan stå 
till arbetsmarknadens förfogande 
samt särskilt uppdrag som avser 
vuxna, 18-40 år, med 
försörjningsstöd som kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande, ska 
få förutsättningar att tillgodogöra 
studier/lågtröskelutbildningar/arbete
. 
 
Uppdrag: Effektivare SFI, 
digitalisering genom 
distansutbildning och fortsatt 
utveckla samverkan mellan 
ekonomiskt bistånd, AMA och Allbro 
Lärcenter. 

Alvesta ska fortsätta att växa och 
alla ska kunna välja var och hur 
den vill bo genom att vi tillskapar 
bostäder av olika karaktär och 
upplåtandeformer samt utvecklar 
hållbar samhällsutvecklande 
infrastruktur. Alvesta kommun ska 
verka för att skapa varierande 
mötesplatser för kultur, integration 
och fritidsliv. 

Nyckeltal: Saknas för 
nämnden. 

Uppdrag: Utreda hur 
familjecentrum kan 
utvecklas. 

Verka för att utveckla 
fler mötesplatser. 
Verka för att utveckla 
familjecentrum till 
familjecentral. 

Nyckeltal: Saknas 
 
Uppdrag: Samverkan unga vuxna, 
samverkan integration, mötesplats 
för 16-24 år saknas och behöver 
utredas. 

Alla ska uppleva hälsa, välmående 
och en trygg livsmiljö i Alvesta 
kommun. Alla verksamheter i 
Alvesta kommun ska kännetecknas 
av delaktighet, trygghet och respekt 
för den enskilde. 

Nyckeltal: Saknas för 
nämnden. 

Uppdrag: KFN ska 
utveckla ”Ung i 
Alvesta” i samverkan 
med NAL och UN. 

Trygg integration och 
inkludering. Nyckeltal: Saknas 

Uppdrag: En inriktning att 
Cityvärdarprojektet kan fortsätta 
(med strategiska medel) och 
använda ungdomsrådet och 
fältsekreterare angående behov av 
mötesplatser. En inventering ska 
ske vad ungdomarna tycker om 
behovet av mötesplatser.  

 

Vid intervjuer beskrivs förvaltningen arbetat aktivt med målen för att både omfatta de 

olika verksamheterna i förvaltningen men också göra dem mätbara. Det framkommer 

också att de intervjuade upplever att de satta målen är funktionella men att det beskrivs 

vara svårt att identifiera lämpliga mätbara indikatorer.   

Under intervjuerna framkommer att förvaltningsorganisationen under våren 2019 arbetat 

med en satsning av en ny integrationsenhet. På sammanträdet 2019-06-18 beslutade 

nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi till nämnden, 

som skulle definiera integrationsarbetet i Alvesta kommun. Enligt protokollet skulle 

strategin presenteras i november till nämnd. Vid intervjuer anges att nämnden beslutade 

i oktober 2019 att inte genomföra satsningen om en ny integrationsenhet. Dock har vi 



 
 

7  

för granskningen inte kunnat utläsa något beslut utifrån nämndens protokoll avseende 

att inte genomföra satsningen av ny integrationsenhet eller integrationsstrategi. I 

intervjuer framkommer att satsningen inte genomfördes på grund av mindre efterfrågan 

men också på grund av kostnaden för vad en ny enhet skulle innebära för förvaltningen.  

Förvaltningen har därför fortsatt arbetet med integration i ordinarie verksamhet under 

förvaltningskontoret och inför 2020 har ett par tjänster tänkta för integrationsenheten 

övergå till arbetsmarknadsavdelningen.  

Av intervjuer framgår att det efter nämndens bildande påbörjades ett utvecklingsarbete 

för att förstärka det gemensamma arbetet mellan Allbo Lärcenter, 

arbetsmarknadsavdelningen och ekonomiskt bistånd. Detta resulterade bland annat i ett 

strategidokument för det gemensamma arbetet mellan verksamheterna. 

Strategidokumentet anger vilka målgrupper och områden nämnden bedömer är viktigast 

att arbeta med under år 2019 och 2020. Processen kring att ta fram strategidokumentet 

resulterade dels i målet Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättningar 

samt de fyra prioriterade områdena; Uppföljning Unga vuxna i Gymnasieskolan, KAA- 

Kommunens Aktivitetsansvar och Ekonomiskt bistånd, Mötesplats Unga vuxna, 

Personer i ålder 25-40 som har liten utbildningsbakgrund, Team Kartläggning. 

Riktlinjer 

För arbetet med integrationsarbete och arbetsmarknadsinsatser har vi tagit del av 

dokumentet Riktlinjer för ekonomiskt bistånd vilken anger de krav som ställs på en 

bidragsmottagare för att få ekonomiskt bistånd. Riktlinjen beskrivs ytterligare under 

kommande avsnitt 2. Riktlinjen har under 2019 kompletterats med Riktlinjer ekonomiskt 

bistånd - nödvändig tandvård i syfte att tydliggöra vad som menas med nödvändig 

tandvård i Alvesta kommun (se denna gransknings avsnitt 5) Vi har även tagit del av 

blanketter och rutiner. Exempel på det är blankett för anvisning till 

arbetsmarknadsenheten samt tillhörande rutin. Vidare har vi även konstaterat att det 

finns riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och ungdomsärenden, 

riktlinjer för våld i nära relationer.  

Utöver kommunfullmäktiges och nämndens mål samt riktlinjer upprättas även styrning 

av arbetet med integration inom ramen för Strategisk överenskommelse 2019-2025 

(SÖK) för aktörer i Kronobergs län1. Genom den strategiska överenskommelsen ska 

aktörerna tillsammans skapa förutsättningar för ett effektivare mottagande och 

etablering av asylsökande och nyanlända. SÖK anger fyra prioriterade områden; 

Arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa och delaktighet vilka sedan konkretiseras i 

delmål och samverkansområden. SÖK ska sedan konkretiseras i en lokal 

överenskommelse (LÖK) i syfte att bland annat tydliggöra hur kommunen ska arbeta 

med de områden som anges i SÖK under kommande år. Vid tiden för denna granskning 

pågår arbetet med att upprätta LÖK för Alvesta kommun och vi har för granskningen fått 

del av ett arbetsmaterial. Vi konstaterar att SÖK och LÖK har funnits i tidigare versioner 

som var giltig till och med år 2017. Enligt intervjuer har det varit svårt att upprätta nya 

samverkansdokument mellan de olika aktörerna, exempelvis på grund av omställningar 

 
1 Överenskommelsen är mellan Kronobergs kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och 

samordningsförbunden i Kronobergs län.  
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hos vissa aktörer som arbetsförmedlingen med flera. SÖK berörs ytterligare avsnitt 2 till 

denna rapport.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att det delvis finns mål och riktlinjer för verksamheten. Vi grundar vår 

bedömning på att nämnden för arbete och lärande har upprättat mål för 

integrationsarbetet samt att det har skett ett arbete för att upprätta 

verksamhetsgemensamma strategier på verksamhetsnivå för integrationsarbetet. Vidare 

finns en Strategisk överenskommelse 2019-2025 (SÖK) vilken utgör en övergripande 

styrning av arbete med integration mellan Alvesta kommun och övriga aktörer i 

Kronobergs län. 

Vi grundar även vår bedömning på att nämnden saknar strategiska dokument som 

anger politisk riktning för integrationsarbetet på lokal nivå inom kommunen och inom 

dess geografiska ansvarsområde med kringliggande aktörer. Vi konstaterar att 

nämnden under 2019 beslutade att upprätta en integrationsstrategi men att denna aldrig 

färdigställdes samt att det ännu inte har upprättats en lokal överenskommelse LÖK. 

 

2. Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa 
aktörer avseende integration av nyanlända 

 
Iakttagelser 

Intern samverkan 

I Reglemente för nämnden för arbete och lärande anges att nämnden har övergripande 

ansvar för integrationsarbetet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd, 

vuxenutbildning, utformning av informationsverksamhet. Vidare anges att all verksamhet 

inom nämndens ansvarsområde ska ske med jämlikhet i fokus. Både i intervjuer och 

från årsrapport 2019 framgår att mest framträdande som skett under år 2019 är den 

omorganisation som ledde fram till att nämnden för arbete och lärande upprättats utifrån 

en sammanslagning av den tidigare nämnden för individ-och familjeomsorg och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Detta anges bland annat stärka integrations 

och arbetsmarknadsarbetet då Allbo Lärcenter blir en inkluderande del i att arbeta med 

ett arbetsmarknadsperspektiv. Nedan anges organisationsskiss för nämndens 

verksamheter följt av en beskrivning av dessa2, observera att Stödboende 

ensamkommande avvecklas 2020:  

 
2 Verksamhetsplan med internbudget 2020 för nämnden för arbete och lärande  
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Ekonomiskt bistånd 

Inom Avdelningen för ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 

personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. De ska även handlägga 

ekonomiskt bistånd till de personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt än genom bistånd till sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. Avdelningen ansvarar också för ekonomiskt bistånd till nyanlända i 

avvaktan på etableringsinsatser. Samverkan externt med olika myndigheter sker bland 

annat försäkringskassan, region Kronoberg, arbetsförmedlingen etc. Avdelningen 

samverkar även genom olika typer av projekt och nätverksgrupper inom området 

flykting/nyanlända.  

Arbetsmarknadsavdelning 

Arbetsmarknadsavdelningen verkar för att personer i alla åldersgrupper som har 

försörjningsstöd eller riskerar hamna i utanförskap ska få en möjlighet att hitta en 

långsiktig lösning genom exempelvis jobb eller utbildning. Avdelningen arbetar även 

med frågor som rör arbete och självförsörjning där medborgare hittar stöd och insatser 

som de är i behov av, exempel på lämpliga åtgärder är matchning, utbildning, 

arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning. Varje deltagare erbjuds även 

personligt schema utformat efter behov. Allt arbete som pågår inom avdelningen sker i 

första hand i samverkan med Arbetsförmedlingen.  

Allbo lärcenter 

Inom Allbo lärcenter bedrivs grundskola för vuxna, gymnasieskola för vuxna, bland 

annat i kombination med SFI studier som finns i tre olika spår beroende på 

studiebakgrund och studietakt. SFI studier bedrivs både på dagtid och som kvällskurs, 

beroende på arbete under dagtid. Yrkesutbildningar för vuxna inom buss, lastbil och 

vård- och omsorg samt lärlingsutbildningar inom vård- och omsorg bedrivs. Inom 

avdelningen finns även de individuella programmen som riktar sig till elever som 

behöver läsa för att få godkänt i ämnen för att bli behörig till nationellt program. Det 

erbjuds IM spri: för de elever som är nyanlända och behöver lära sig svenska. 

Inriktningen kombineras med ämnesstudier och att kunna läsa nationellt program. 

I intervjuer uppges att det interna samarbetet mellan enheterna har förenklats genom 

klustren som skapats. Bland annat har ett kluster med ekonomiskt bistånd, 

arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter skapats för närmare samverkan. Barn 

och familj och vuxen har också bildat ett kluster för närmare samverkan. Detta har lett till 

att avdelningarna har en gemensam öppenvård samt stöd- och behandlingsenhet. 
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Vidare finns det en arbetsmarknadsgrupp inom kommunen bestående av 

avdelningschefer för avdelningen ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen, 

Albo lärcenter och näringslivsstrateg (kommunledningskontoret) samt en chef från 

arbetsförmedlingen som träffas regelbundet för att stämma av situationen för arbetslivet 

för nyanlända.  

Inom förvaltningskontoret finns idag en integrationsutvecklare som främst arbetar 

strategiskt med övergripande frågor. Tjänsten innefattar bland annat ansvar för översyn 

av styrdokument, samverkan med interna och externa aktörer, informationsspridning, 

omvärldsbevakning etc. Integrationsutvecklaren beskrivs ha en lång erfarenhet av 

integrationsfrågor vilket uppges ha bidragit till att skapa en bättre samverkan med både 

interna och externa aktörer. 

För att tydliggöra roller och ansvar har arbetsprocesser tagits fram som specificerar 

fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden, bland med vilka steg som ska 

vidtas i processen kring individen mellan avdelningen för ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadsavdelningen samt arbetsbeskrivning för integrationsutvecklaren och 

infocenter/kulturcoacher. Vid intervjuer framkommer att tjänstepersonerna som innehar 

strategiska roller inom integration för varje förvaltning har regelbundna 

samverkansmöten. Ett exempel som nämns är samverkan med nämnden för kultur och 

fritid, där ett arbete med att skapa mötesplatser för unga och vuxna i åldersgruppen 16 

till 24 år pågår. Vad gäller barn och unga har utbildningsnämnden ansvar för 

integrationssatsningar för yngre elever. I intervju uppges att det pågått en aktiv 

samverkan med lyckade satsningar. 

Extern ansvarsfördelning 

I september 2018 togs ett beslut i Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg att ta fram 

strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå inom området 

integration/etablering samt arbetsmarknad eftersom den tidigare hade löpt ut. 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg är en regional verksamhet som ansvarar för 

samverkan och utveckling, genom gemensamma verksamheter och projekt inom frågor 

som rör arbetsmarknad och etablering i Kronobergs län. Styrgruppen består av 

representanter från länets kommuner, representanter från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, regionen samt samordningsförbund. Vid intervjuer uppges att SÖK 

inrättades igen för att tydliggöra vilka funktioner som ska delta i olika samverkansforum.  

I intervjuer framkommer det att ett arbete med en lokal överenskommelse om integration 

har påbörjats, den tidigare slutade gälla 2017, men att det fortfarande är ett 

arbetsmaterial. I den lokala överenskommelsen ska uppdrag, ansvarsfördelning, roller 

etc. tydliggöras för lokala aktörerna i Alvesta kommuns geografiska område. I intervjuer 

uppges att ansvarsfördelning fungerar utifrån etablerade rutiner men att det upplevs 

vara en brist att det inte upprättats någon lokal ansvarsfördelning för kommunens 

geografiska ansvarsområde. Förutom den regionala styrgruppen inom 

arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg finns även en utvecklingsgrupp, som består av 

chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan ledningsfunktion, 

som tar fram idéer och projekt som rör arbetsmarknad och etablering. I intervjuer 

uppges att det är verksamhetschefen för arbetsmarknadsavdelning som representerar 

Alvesta kommun i utvecklingsgruppen. 
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Från de intervjuades perspektiv beskrivs roller och ansvar inom kommunen vara tydliga. 

Vad gäller den externa samverkan fungerar den väl, inte minst i relation med 

civilsamhället. I intervjuerna betonas engagemanget bland medborgarna genom olika 

mötesplatser. Bland annat inom språkkaféer som drivs av frivilliga organisationer och 

där tillfälle ges att träna på att tala svenska. Inom Alvesta kommun finns idag åtta 

språkkaféer. Tidigare fanns integrationsstöd, ekonomiskt bidrag, till föreningar och 

organisationer att söka inom Alvesta kommun. Detta pågick mellan år 2016-2019 men 

lades ner inför år 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

Vi bedömer att det delvis finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot 

externa aktörer avseende arbetet med integration av nyanlända. Vi grundar vår 

bedömning på att det finns en kommunintern ansvarsfördelning utifrån reglemente och 

verksamhetsplan samt upprättade processbeskrivningar.  

Vi grundar även vår bedömning att det saknas ett styrande dokument som tydliggör den 

lokala ansvarsfördelningen mellan aktörer inom Alvesta kommuns geografiska 

ansvarsområde. Det finns dock gemensamma nätverk och projekt inom frågor som rör 

arbetsmarknad och etablering i kommunen och länet. 

Vår bedömning grundas även på att det har upprättats en strategisk överenskommelse i 

Kronobergs län med en ansvarsfördelning mellan regionen, kringliggande kommuner, 

statliga aktörer m.fl. verksamma i länet. Vi noterar dock att detta dokument upprättades 

först 2019, ett par år efter att föregående version löpt ut.  

 

 

3. Nämnden ställer krav på bidragsmottagare 
 

Iakttagelser 

I Alvesta kommun anges vilka krav som ska ställas för att en individ ska få ekonomiskt 

bistånd i riktlinjer för ekonomiskt bistånd (antaget av tidigare nämnden för individ och 

familjeomsorg 20181210 § 98). Av riktlinjen framgår enligt § 5.1 att för den som söker 

ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande3:  

• Vara inskriven på arbetsförmedling och komma på inbokade besökstider. 

• Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför närområdet. 

• Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes fysiska och 
psykiska förutsättningar. 

 
3 Riktlinjer ekonomiskt bistånd, antagen av nämnden för individ och familjeomsorg 20181210 § 98.  
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• Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet. 

• Vid behov delta i svenskundervisning. 
 
Det anges även i riktlinjen att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse aktiverar 

egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav kombineras med aktiva 

och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet att redovisa sitt 

arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den sökande har tackat 

nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som huvudprincip anges att 

försörjningsstöd inte ska kompenserar för den avstängning från ersättning som det 

medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden får begära att den som 

beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet. Under förutsättning att arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Vad gäller vuxenutbildningar ska vuxna försörjas genom samhällets studiestödssystem 

eller motsvarande. Under terminsuppehåll ska sökande stå till arbetsmarknadens 

förfogande och söka arbete. Eventuell rätt till bistånd inträder tidigast från och med 

dagen efter att vårtermin och hösttermin är slut och upphör tio dagar in på terminens 

start. 

Av blankett och rutin för anvisning till arbetsmarknadsavdelningen anges att en 

arbetslös, för att vara berättigad till försörjningsstöd ska göra vad man kan för att närma 

sig arbetsmarknaden samt att man söker arbete. Det innebär även att individen måste 

delta i anvisade aktiviteter som erbjuds av arbetsförmedling eller av Alvesta kommun. 

Genom att inte delta eller komma till inbokade möten påverkas rätten till 

försörjningsstöd. Det är upp till respektive ansvarig socialsekreterare för ärendet att 

ställa kraven utifrån riktlinjen. Enligt intervjuer sker detta dels genom att verifiera att 

individen är inskriven på arbetsförmedlingen samt att löpande följa upp att personen 

genomför de aktiviteter som denne tilldelats via dem eller arbetsmarknadsavdelningen.  

Det finns inget kontrollområde i nämndens internkontrollplan för 2019 eller 2020 för att 

säkerställa efterlevnaden till kraven. Däremot sker kontroller löpande inom 

verksamhetens egen interna kontroll. Vid ekonomiskt bistånd finns det två förste 

socialsekreterare, med flerårig erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Dessa har i uppgift att gå igenom samtliga ärenden en gång per termin samt fortlöpande 

i krångligare ärenden eller där en handläggare känner osäkerhet. Denna genomgång 

omfattar bland annat kontroll av vilka krav som ställs på individen för att få bistånd samt 

vilka underlag som inhämtats. De två förste socialsekreterarna finns även tillgängliga för 

övriga socialsekreterare för frågor kring handläggning av ärenden, exempelvis 

avseende vilka krav som ska ställas utifrån riktlinjerna.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

Vi bedömer att nämnden ställer krav på bidragsmottagare. Vi grundar vår bedömning på 

att Avdelningen för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsavdelningen har riktlinjer 

och rutiner för att vara berättigad till försörjningsstöd. Bland annat krävs när man är 
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arbetslös att biståndstagare gör vad man kan för att närma sig arbetsmarknaden samt 

att biståndstagare söker arbeten. Det innebär även att man måste delta i anvisade 

aktiviteter som erbjuds av arbetsförmedling eller av Alvesta kommun. Vi grundar även 

vår bedömning på att avdelningen för ekonomiskt bistånd på ett systematiskt sätt 

kontrollerar handläggningen genom egenkontroll.  

 

4. Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både 
på helhetsnivå som på individnivå samt ur ett genusperspektiv 

 
Iakttagelser 

Kommunens arbete med integrationsinsatser följs bland annat upp inom ramen för 

kommunens årsbokslut och delårsrapportering.  

I årsrapport för 2019 sker en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med de 

olika nyckeltal som kopplas till nämndmål och fullmäktiges övergripande mål.  

Resultatindikator “Utvecklingsarbetet med Unga vuxna” (nämndmål 

“Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning) bedöms i årsrapporten 

som uppnått. I årsrapporten konstateras att ett utvecklingsarbete med unga vuxna 

påbörjats under 2019. Däribland har en kartläggning genomförts i syfte att få en 

uppfattning om vilka förutsättningar till självförsörjning de personer har som har 

ekonomiskt bistånd och får insatser via arbetsmarknadsavdelningen samt läser svenska 

för invandrare (SFI). Av kartläggningen framkom att 77 procent av personer med 

ekonomiskt bistånd i åldern 18-40 år, saknar grundskolekompetens och 36 procent läser 

SFI. 25 procent befinner sig långt från ordinarie arbetsmarknad, 28 procent har en 

extern åtgärd genom arbetsförmedlingen, och 16 procent är aktuella för arbetsträning på 

arbetsmarknadsavdelningen.  

Avseende resultatindikator “Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera skall öka” (nämndmål 

“Människors delaktighet i samhället; fokus på mångfald och personer med psykisk och 

social ohälsa är ambitionen att andelen deltagare som avslutat sin 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera ska öka”) bedöms det inte 

som uppnått. Andelen deltagare som avslutat kommunen arbetsmarknadsverksamhet 

och börjat arbeta eller studera under 2019 är 29 procent. Målet för 2019 var att 55 

procent som avslutat arbetsmarknadsverksamhet ska ha börjat arbeta eller studera 

under 2019. Målet uppnås inte eftersom deltagare som arbetsmarknadsavdelningen 

skrivit in under 2019 har haft en svag ställning på arbetsmarknaden och kräver längre 

tid för att kunna ta sig till denna. Hindren beror främst på att flera inte kan det svenska 

språket och saknar eller har en kortare utbildningsbakgrund. Ett arbete med att ta fram 

mötesplatser för unga vuxna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har 

påbörjats under 2019. 

Resultatindikatorer “Samtliga föreningar i Alvesta kommun ska kontaktas och erbjudas 

språkstöd” (nämndmål ”Psykisk välbefinnande genom att stärka barn och vuxnas väg till 

aktivitet inom föreningsliv och fysisk rörelse”) bedöms inte som uppnått. Föreningar som 

sökt hjälp med översättningar till somaliska och arabiska får detta, det har hittills skett 
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på deras initiativ. Alla föreningar behöver inte språkstöd, planering behöver göras för 

hur arbetet med föreningar och språkstöd ska utformas.  

Enligt årsrapport 2019 går nämnden med ett underskott om 22,4 mnkr. vilket i 

årsrapport främst beskrivs beror på den omorganisering som skett i nämndens 

verksamheter. Den största avvikelsen finns på förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, 

där kostnader för köp av utbildning står för mest avvikelse. En åtgärd som vidtagits av 

nämnden och beslutades 2019-05-06 (§ 45) är riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig 

tandvård och tillsättande av förtroendetandläkare. Detta utifrån att kostnader för 

tandvård under de senaste åren har ökat i Alvesta kommun. Fler klienter ansöker om 

ekonomiskt bistånd till omfattande tandvård och att handläggare på ekonomiskt bistånd 

inte upplever att de har kompetens att avgöra vilken tandvård som verkligen är 

nödvändig eller hur brådskande behovet av tandvård är, då nämnden inte haft tillgång 

till en förtroendetandläkare. Som en effekt av detta har inkomna kostnadsförslag i hög 

grad godkänts och aktuell kostnad beviljats (inte implantat).  

I intervjuer och delår- samt årsrapport framkommer att strategin för det gemensamma 

arbetet mellan de tre verksamheterna följs upp genom delår- och årsrapport. De 

aktiviteter som anges utvärderas. Det finns ingen ytterligare uppföljning. Vidare uppges i 

intervjuer att analyser av utmaningar och möjligheter inom integrationsområdet 

genomförs löpande på olika nivåer och i olika forum. Inom förvaltningen görs bland 

annat nulägesanalys av styrkor och utmaningar som presenteras i verksamhetsplan. 

Enligt intervjuade har förvaltningen en kvalitetssamordnare som dels arbetar med 

kvalitetsarbetet för socialtjänst som synpunkter och klagomålshantering, avvikelser och 

lex Sarah.  Det ingår även att utveckla och arbeta med ledningssystemet samt 

kvalitetsredovisning/uppföljning inom bland annat öppna jämförelser, kolada, KKiK etc. 

Skriva delår- och årsrapport tillsammans med berörda tjänstemän.   

Vi har för granskningen genomfört en genomgång av nämnden för arbete och lärandes 

protokoll. Genomgången visar att specifika fakta, till exempel kommunmottagna följs 

upp och rapporteras av integrationsutvecklaren till berörd nämnd en gång per år. 

Vidare framgår av genomgång protokoll att statistik och nyckeltal redogörs av 

arbetsmarknadsavdelningen, Allbo Lärcenter och ekonomiskt bistånds 

verksamhetsområden. Exempelvis redogörs för hur många som får försörjningsstöd, hur 

många hushåll som får/avslutat försörjningsstöd och vilka åldrar per hushåll som 

får/avslutat försörjningsstöd. Enligt uppgift från verksamheten rapporteras dessa 

löpande till nämnden för arbete och lärande under året. Enligt genomgång av protokoll 

för 2019 redogörs det enbart vid totalt två sammanträden och under sammanträdet i 

februari och april 2020. Nämnden beslutade att notera informationen.  

Sedan finns för samtliga sammanträden en stående punkt där bland annat 

förvaltningschefen informerar. Under sammanträdet 2019-06-18 informerades nämnden 

om det pågående arbete med kartläggning av yrkesutbildning för vuxna som pågår i 

Kronobergs län, vilka former som finns för samverkan osv. Det berättas även om ett 

förslag om gemensam plattform för länets yrkesutbildningar. 

Uppföljning av integrationsprojekt 
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Förvaltningen för arbete och lärande genomför en årlig brukarundersökning där 14 

vuxna nyanlända får svara på ett antal frågor i syfte att förbättra mottagandet av 

nyanlända i kommunen. Undersökningen genomförs med stöd av elever från 

Linnéuniversitetet. Efter genomförd undersökning rapporterar integrationsutvecklaren 

resultatet till nämnden, vilket senast skedde vid nämndens sammanträde 2019-10-01 (§ 

79).  I intervju framkommer det även att vissa frågor berör genusperspektivet. Resultatet 

från undersökningen visar exempelvis de som inte haft en skolgång har lägre 

självkänsla, endast 3 av 14 har slutfört SFI, de flesta har praktik eller tillfälliga jobb 

genom arbetsmarknadsavdelningen som vilket kvinnorna har betonat som värdefullt, 

mötesplats centrum är en trygg punkt, ovant för kvinnor att ta plats, bor helst i 

språkblandade områden, svårt få kontakt med svenskar, gärna fler språkkaféer, bra 

med jämställdhet men ovant.  I resultatet för undersökningen lyfts förbättringar i 

mottagandet, bland annat att ta tillvara på den kompetens som finns, svenskalärare som 

talar elevens språk, mer tydlighet kring praktik. 

Revisionen har tagit del av dokumentation avseende genomförda eller pågående 

integrationsprojekt till och med 2019.  I intervjuer uppges bland annat ett 

uppmärksammat arbete med långtidsarbetslösa kvinnor som heter väninnor till väninnor. 

Vidare är Pappa kom hem-projektet som fungerat som en studiecirkel om föräldrarollen 

för män med flyktingbakgrund, i samarbete med Uppvidinge kommun. 

Av genomgångna protokoll konstateras att ett projekt följts upp löpande under 2019 

avseende projektet Nätverk hemmamamma. Hemmamamma är ett pågående projekt, 

som anges drivas med § 37a-medel från Länsstyrelsen. Projektet startade december 

2018 och riktar sig till nyanlända kvinnor som är hemma med småbarn. Där syftet är få 

kvinnorna att påbörja sitt etableringsprogram och bryta sin isolering. Hemmamamma 

återrapporteras till nämnden 20191211 § 108. I februari beslutade nämnden att 

verksamheten kan fortsätta, efter avslutad projekttid, som ordinarie verksamhet inom 

Familjecentrum.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

Vi bedömer att det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på 

helhetsnivå och på individnivå samt ur ett genusperspektiv. Vi grundar vår bedömning 

på att nämndens integrationsarbete följs upp inom ramen för kommunens ordinarie mål- 

och resultatstyrning. Det framkommer bland annat att nämnden för arbete och lärande 

kontinuerligt har redovisat statistik och nyckeltal rörande kommunmottagna och 

försörjningsstöd i syfte att följa upp effekter av arbetet. Vi konstaterar att det görs 

projektspecifika rapporteringar, som berör genusperspektivet, till nämnden. 

Granskningen visar även att förvaltningen för arbete och lärande har följt upp 

nyanländas förutsättningar till god etablering inom kommunen genom enkäten som görs 

årligen med stöd av elever från Linnéuniversitetet. 

Vi konstaterar att nämndens redovisning av integrationsarbetet i årsrapporten kan 

utvecklas för att ytterligare kunna leda till verksamhetsutveckling. Bland annat 

konstaterar vi att det inte upprättas någon sammanfattande bedömning av nämndens 

mål utan det görs endast en bedömning av resultatindikatorer baserat på aktiviteter som 
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gjorts. Det redogörs inte heller för några planerade åtgärder för att uppnå 

resultatindikatorn/nämndmålet. 

 

 

5. Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 
utvärdering 

 

Iakttagelser 

Nämnden fick under år 2019 ansvar även för Allbo lärcenter istället för 

utbildningsnämnden, vilket medförde en annan budgetram och att nämnden bytte namn 

från nämnden för individ och familjeomsorg till nämnden för arbete och lärande.  

Som nämndes ovan beslutade nämnden om riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig 

tandvård och tillsättande av förtroendetandläkare. För att få information om vad som kan 

räknas som nödvändig tandvård som inte kan vänta har därför förvaltningen konsulterat 

tandläkare som bland annat har granskat några inkomna kostnadsförslag. En 

åtgärdslista har utifrån detta upprättats vilken skickas ut tillsammans med begäran om 

kostnadsförslag till berörda tandläkare. Åtgärdslistan syftar till att berörda tandläkare 

inte ska upprätta kostnadsförslag med åtgärder som inte anses nödvändiga och som 

förvaltningen inte kommer godkänna utifrån riktlinjen. Vid intervjuer beskrivs en positiv 

bild av den nya riktlinjen och att förhoppningen är att kostnaderna på sikt ska minska. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg4 prognostiserade ett underskott på -4,6 mnkr i 

samband med delårsrapport 31 augusti 2018. Med anledning av underskottet beslutade 

nämnden individ- och familjeomsorg att tillskriva kommunfullmäktige (NIF § 64/2018). 

Kommunstyrelsen gav genom beslut § 135/2018 i uppdrag till nämnden att ta fram 

åtgärder för en budget i balans. Vid nämndens sammanträde i maj 2019 § 37 

godkändes åtgärdsplan för en budget i balans. 

Utifrån nämndens negativa ekonomiska resultat har en åtgärdsplan för en långsiktig 

ekonomi i balans antagits av nämnden den 2019-12-11 §112. Av nämnden för arbete 

och lärandes protokoll framgår att en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans och 

den strukturomvandling med omorganisation som påbörjats, förväntas påverka 

resultatet positivt under 2020 och åren framöver. I verksamhetsplanen för 2020 står det 

att effektivisering genom omställning av verksamheten ska göras vilket ska generera i 

18,3 mnkr för verksamheten.  

Arbetsutskottet beslutade 2019-10-16 enligt sammanträdesprotokoll 2019-11-06 (§ 95) 

om omorganisation och avveckling av stödboende ensamkommande under 2020. Vilket 

innefattar: 

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 

 
4 En av två nämnder som efter sammanslagningen bildade nämnden för arbete och lärande 
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behandlingsenhetens 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. 

Enligt protokoll 2019-11-06 (§ 97) framkommer att efter beslut om Allbo Lärcenters 

övergång till förvaltningen för arbete och lärande gjordes en inventering vilken visade 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 underskottet rättvist mellan förvaltningarna. 

Vidare har nämnden beslutat på sammanträdet 2020-02-26 (§ 8) om en 

organisationsförändring för svenska för Invandrare, SFI. I budgetarbete och åtgärdsplan 

för 2020 har förslag tagits fram för att anpassa organisationen utifrån givna ekonomiska 

ramar. Det innebär en minskning av elevpeng på vuxenutbildningen med 1,2 mkr och 

förändring av verksamheter med 3,1 mkr. Denna förändring görs med minskade 

personalkostnader. 

Enligt protokoll 2019-06-18 § 61 informerar förvaltningschefen nämnden bland annat om 

att kommunstyrelsen beslutade att bevilja förvaltningen för arbete och lärande medel 

som är riktade till att utbilda måltidsbiträden. Kommunstyrelsen beviljade även medel för 

en AVO-utbildning på dari. Detta för att skapa anpassade utbildningar för att dra nytta 

av individens tidigare erfarenheter och kunskaper, utan att språket blir ett hinder, kortare 

utbildningstid och minska den akuta kompetensbrist som finns inom flera 

välfärdsområden. Utifrån protokoll framgår inte när nämnden för arbete och lärande 

skickade begäran om mer medel för utbildningsinsatser.  

I samband med den ekonomiska redovisningen per mars som gavs på sammanträdet 

2020-04-21 (§19) beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över de 

kostnader förvaltningen har och återrapportera detta på nämnden den 18 juni 2020. 

Utifrån genomförd genomgång av nämndens protokoll konstateras inga övriga åtgärder 

utifrån rapporterad uppföljning och utvärdering från verksamheten. Enligt protokoll vidtar 

inte nämnden några fler åtgärder utifrån genomförd uppföljning och utvärdering.  

 
Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att nämnden delvis vidtar åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 

utvärdering. Vi grundar vår bedömning på att nämnden för arbete och lärande utifrån 

genomförd uppföljning och utvärdering vidtar åtgärder.  Nämndens vidtagna åtgärder 

under 2019 konstateras ha fokuserat på en ekonomi i balans.  

Vi grundar även vår bedömning på att nämnden för arbete och lärande inte har vidtagit 

några åtgärder för verksamhetsmålen, trots att två av tre resultatindikatorer för nämnden 

prognostiseras vid delårsrapport per augusti 2019 att inte uppnås. Vi konstaterar av 

genomgångna protokoll att nämnden ofta godkänner informationen men utan att besluta 

om åtgärder.  



 
 

18  

Vi noterar även att kommunen, genom att bilda den nya nämnden har vidtagit åtgärder 

som skapar förutsättningar för ett stärkt integrationsarbete och möjligheten att arbeta 

med, och få ett helhetsgrepp om integration och arbetsmarknadsarbetet. 

 

 

 

6. Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan 
kostnader och den intäktsfinansiering som sker med externa bidrag  

 
Iakttagelser 

Nämnden för arbete och lärande redovisade år 2019 en budgetavvikelse på - 22,4 mnkr. 

I nämndens årsrapport anges den omorganisation som skett av nämndens 

verksamheter vara en bidragande faktor. På sikt förväntas omorganiseringen, som är en 

del av kommunens åtgärder för en budget i balans påverka resultatet positivt från år 

2020 och framåt. Vidare anges av årsrapporten 2019 att nämnden drabbats av 

minskade intäkter under året. Bland annat anges att flyktingverksamheten fått lägre 

intäkter från migrationsverket med -1,6 mnkr. Även gymnasieverksamheten redovisar 

minskade intäkter om ca -1,2 mnkr vilket till övervägande del anges bestå av minskade 

statsbidrag från Migrationsverket. Av nämndens budgetförutsättningar i 

Verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande 2020 anges budgeterade intäkter 

och kostnader för året, dock presenteras inga förtydligande poster eller beskrivningar 

avseende vilka övergripande intäktsposter som avses.  

 

Vi har för granskningen tagit del av en excelfil avseende kommunens 

integrationsverksamhet med en sammanställning av intäkter och kostnader under 2019 

och plan för 2020. Filen har vid flera tillfällen under granskningens gång uppdaterats 

med kompletterande uppgifter. Intäkterna utgörs av Migrationsverkets 

etableringsschablon avseende HVB samt stödboende. Av etableringsschablonen 

fördelas ca 3,4 mnkr till utbildningsförvaltningen för kostnader avseende 

studiehandledning på modersmål, extrakostnader för lärare svenska som andraspråk 

m.m. vilket regleras i Överenskommelse om fördelning av statlig schablonersättning för 

flyktingars etablering i Alvesta kommun.  

Kostnaderna avser lönekostnader och fördelas på grupperna Handläggare 

ensamkommande vid avdelningen Barn och familj, HVB-boende för ensamkommande 

barn, Stödboende för ensamkommande barn, ekonomiskt bistånd - handläggare 

flyktingverksamhet samt årslöner för de medarbetare som arbetar med 

integrationsinsatser. Enligt uppgift från kommunen finansieras de som arbetar med 
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integration till 100 % av erhållet statsbidrag (posten årslöner) medan handläggare på 

barn och familj samt ekonomiskt bistånd även finansieras med kommunal budget. Under 

2019 lades kommunens HVB-hem ned, varför denna ersättning och kostnader finns 

med i plan för 2020.  

 

Intäkter migrationsverket (SEK)  2019 2020 

Total etableringsschablon5  15 642 560 14 223 000 

Fördelning till förvaltningen för arbete och 
lärande 

12 258 984 10 823 000 

Fördelning till utbildningsförvaltningen 3 383 576 3 400 000 

Dygnsersättning för mottagna barn6 (egen 
verksamhet HVB) 

2 013 800 0 

Dygnsersättning för mottagna barn (egen 
verksamhet stödboende) 

3 432 250 4 100 000 

Totalt intäkter (exkl. etableringsschablon 
till utbildningsförvaltningen 

17 705 034 14 923 000 

Kostnader utifrån underlag  

Handläggare barn och familj 1 732 668,42 1 364 000 

Personal HVB ensamkommande barn 3 862 092,38 0 

Personal Stödboende ensamkommande 3 390 213,81 2 374 000 

Handläggare Ekonomiskt bistånd - flykting 2 464 852,11 2 200 529 

Årslöner 2 008 769,40 2 008 769 

Årslön SFI-lärare, administrativ personal 11 783 491,37 6 007 000 

Totalt kostnader 25 242 087,5 13 954 298,4 

Balans -7 537 053,5 +968 702 

 

Utifrån uppgifterna i tabellen ovan konstateras att intäkterna inte täcker kostnaderna för 

integrationsverksamhet under 2019. Enligt uppgift från förvaltningen orsakas 

underskottet 2019 till stor del inom flyktingverksamheten. Verksamheten har budgeterat 

för högre intäkter än vad utfallet blivit. Intäkterna påverkades att ensamkommande barn 

exempelvis flyttat från kommunen samt att färre personer än beräknat har befunnit sig i 

etablering under året, vilket medför att kommunen mist intäkter utifrån 

etableringsschablonen. Denna variation medför enligt uppgift från förvaltningen att det 

 
5 Migrationsverkets ersättning till kommuner för nyanlända personers etablering och introduktion. Schablonbelopp 2019 

var 142 600 kronor/person under 65 år samt 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år. Utgår från Förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
6 Schablonersättning från Migrationsverket till kommun om 1350 kr/barn och dygn för kostnader för sådan vård i ett annat 

hem än barnets eget som ges till ensamkommande barn med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga.  
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planerade överskottet för år 2020 troligen kommer att förbrukas under året då intäkter 

riskerar att utebli, vilket skedde 2019. Vi konstaterar även att kostnaderna minskat med 

ca 11 mnkr mellan år 2019 till år 2020. De minskade kostnaderna anges vara effekter av 

de förändringar som genomförts under året. Exempelvis med nedläggning av HVB-hem 

samt att omstrukturering av verksamheten för SFI och övergripande administration, 

vilket även beskrivs i denna rapports avsnitt 4. 

Vid intervjuer beskrivs verksamhetens finansiering som transparent och tydlig. 

Ansvariga chefer upplever att de har kontroll över intäkter och kostnader och att det 

finns en översyn. Dessutom beskrivs cheferna utifrån en nära kontakt med en ekonom 

inom kommunstyrelseförvaltningen som har uppdrag mot förvaltningen för arbete och 

lärande få ett bra stöd vid eventuella frågor eller funderingar. Förvaltningens intäkter 

hanteras vid kommunledningsförvaltningens ekonomikontor och läggs som en intäkt på 

ett övergripande konto. Från detta konto fördelas sedan medel ut till de verksamheter 

som ska ta del av intäkten utifrån förvaltningens plan, exempelvis ekonomiskt bistånd, 

medarbetare som arbetar med integration m.fl. Vilka dessa grupper är anges i den 

excelfil som beskrivs nedan.  

Enligt uppgift från förvaltningen har kostnader avseende integration främst avsett 

lönekostnader vilka finansieras av statsbidrag från Migrationsverket, vilket beskrivits i 

anslutning till tabellen ovan. För de individer som befinner sig i insatser från 

arbetsmarknadsavdelningen sker finansiering från arbetsförmedlingen i de fall som de 

omfattas av deras insatser medan vissa insatser medför att individen fortsatt har rätt till 

viss komplettering från ekonomiskt bistånd.  

Vidare uppges det pågå ett projekt med extern finansiering under åren 2019 och 2020 

“Hemmamammaprojektet”. I projektet deltar två medarbetare om 25 % vardera som 

sedan tidigare är anställda i kommunen. Projektet finansieras av länsstyrelsen vilket 

täcker lönekostnaderna för de två medarbetarna. Vi konstaterar att den ena 

medarbetaren även finansieras med bidrag från Migrationsverket (ingår i posten 

“Årslöner” i tabellen nedan). Projektet följs löpande upp och vi har för granskningen fått 

del av en redovisning av projektet per helåret 2019 samt för perioden januari till mars 

2020. Redovisningen anger intäkter samt kostnader för projektet vilket till övervägande 

del avser lönekostnader.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att verksamhetens finansiering delvis är transparent och tydlig avseende 

intäktsfinansiering och kostnader. Vi grundar vår bedömning på att det finns en plan för 

hur verksamhetens intäkter ska fördelas på verksamhetens kostnader för år 2020 och 

hur fördelningen blev för år 2019 samt att intervjuade chefer upplever att finansieringen 

är tydlig.  

Vi grundar även vår bedömning på att underlaget ytterligare kan förtydligas för att öka 

tydligheten i verksamhetens finansiering. Vi konstaterar även att 

budgetförutsättningarna i nämnden för arbete och lärandes verksamhetsplan kan utökas 
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med förtydligande beskrivningar i syfte att öka transparensen. Ett exempel på detta vore 

att ange hur stor andel av verksamheten som finansieras av statsbidrag.  

Vidare konstateras att verksamheten år 2019 fått en obalans om -7,5 mnkr mellan 

intäkter och kostnader. Detta har förklarats med minskade intäkter utifrån minskat 

underlag (antal personer i etablering och minskat antal ensamkommande barn) för 

ersättning från migrationsverket. Variationer i denna storlek tyder på en bristande 

prognossäkerhet. 

 

 
Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfört en 

granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 

nyanlända/nysvenska. Granskningen syftar till att besvara huruvida nämnden för arbete 

och lärandes arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt? Granskningen 

avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden för 

arbete och lärandes arbete med integration av nyanlända inte är helt ändamålsenlig. 

 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi nämnden för arbete och lärande att:  

- Säkerställa att styrande dokument upprättas som anger strategier, riktlinjer samt 

ansvarsfördelning avseende arbetet med integration och arbetsmarknadsinsatser 

inom kommunens geografiska ansvarsområde.  

- Säkerställa att dokumenterad rapportering i form av exempelvis årsrapport utvecklas 

med bedömning av resultatindikatorer och nämndmål samt beskriver åtgärder för att 

uppnå uppsatta mål och indikatorer.  

- Säkerställa så nämnden aktivt tar del av, och där det är relevant, fattar beslut kring 

erhållen rapportering från verksamheten.  

- Säkerställa att protokoll från sammanträden tydligt anger vilka ärenden och 

information som anges på nämndens sammanträden. 

- Förtydliga budgetförutsättningarna i nämndens verksamhetsplan i syfte att öka 

transparensen samt att se över om det går att ytterligare förstärka prognosarbetet 

avseende vilka intäkter som kan förväntas.  
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Det finns mål och riktlinjer för 
verksamheten 

Delvis uppfylld 
 

 

Det finns en tydlig 

ansvarsfördelning inom 

kommunen och mot externa 

aktörer avseende integration av 

nyanlända 

Delvis uppfylld 
 
 

 

Nämnden ställer krav på 

bidragsmottagare 

uppfylld 
 
 

 

Det sker uppföljning och 

utvärdering av verksamhetens 

effekter både på helhetsnivå 

som på individnivå samt ur ett 

genusperspektiv 

uppfylld 
 

 

Nämnden vidtar eventuella 

åtgärder utifrån genomförd 

uppföljning och utvärdering 

Delvis uppfylld 
 

 

Verksamhetens finansiering är 

transparant med tydlighet mellan 

kostnader och den 

intäktsfinansiering som sker med 

externt bidrag (exempelvis 

Migrationsverket) 

Delvis 
uppfylld 
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Bilaga - Erhållen dokumentation 
 

● Arbetsmaterial Lokal överenskommelse i Alvesta kommun 

● Blankett anvisning till AMA 

● Delårsrapport per augusti, antagen av nämnden för arbete och lärande 

● Fakta om kommunmottagna 2018 

● Fakta om kommunmottagna 2019 

● Integration 2019 - excelfil avseende extern finansiering och kostnader 

● Reglemente för nämnden för arbete och lärande 

● Riktlinjer barn och familj 

● Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

● Riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig tandvård 

● Rutin för anvisning till AMA 

● Strategier för utvecklingsarbete 2019 

● Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025 

● Verksamhetsplan med internbudget för 2019, antagen av nämnden för arbete och 

lärande 

● Verksamhetsplan med internbudget för 2020, antagen av nämnden för arbete och 

lärande 

● Årsrapport 2019, antagen av nämnden för arbete och lärande 

● Överenskommelse om fördelning av statlig schablonersättning för flyktingars etablering 

i Alvesta kommun 

Vi har även fått ta del av diverse presentationer av statistik och nyckeltal.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24  

2020-05-dag 
 
 
 
 
Pär Sturesson 

  
 
 
 
 
Marcus Alvstrand 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Alvesta kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2020-02-28. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Information om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn i Alvesta kommun, från 2007 till 2020. 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Under sammanträdet redogör integrationsutvecklare för det kommunala 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under åren 2007 till 2020. 

Under 2006 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta verksamhet för 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Totalt har 157 barn/ungdomar tagits 
emot i kommunen under åren 2007 till 2020. Av dessa har 23 personer varit flickor. 
Barnen/ungdomarna har tillhört tolv olika språkgrupper där dari har varit den 
största. Åtta av tio hade bakgrund från mellanöstern eller centralasien 

Det första hemmet för vård eller boende, HVB, som öppnade var ”Spiran” och 
under en period fanns verksamhet vid tre boenden i kommunen. Två i Alvesta 
centralort och ett i Grimslöv. Som mest har det funnits cirka 15 stödlägenheter 
utspridda i kommunen.  

All HVB- och stödboendeverksamhet har varit organiserad inom förvaltningen för 
arbete och lärande.  

Avvecklingen av HVB- verksamheten avslutades under april månad 2020. När HVB- 
verksamheten avslutades fanns 13 ungdomar kvar i verksamheten. Dessa bor i 
lägenheter med stöd i utslussningen. Det är avdelning Barn och familj som ansvarar 
för denna verksamhet.     

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Per-Olof Hjälmefjord 
Integrationsutvecklare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Sida 
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2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Dnr 2020-00186 000 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige gällande utveckling av 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet   

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna nämnden för arbete och lärandes återrapportering i ärendet.    

Sammanfattning 

I samband med att ärendet ”Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända” behandlades av 
kommunfullmäktige den 19 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge 
kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg (numera 
nämnden för arbete och lärande) i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
utvärdering kring hur det integrationsstöd  på 100 000 kr används och vilka behov 
som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 

Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande fick även i uppdrag 
att ge förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen tagit fram förslag på förändringar som kan verka gynnsamma 
för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet samt 
redogjort för integrationsstödet om totalt 100 000kr, vilket redovisas i bilagd 
skrivelse. 

Behovet av integrationsinsatser för nya kommunmottagna har förändrats de 
senaste åren. Antalet kommunmottagna har minskat för varje år sedan toppen 
under år 2013. Under 2013 togs det emot 287 personer och under första halvan av 
2020 var det endast sex personer som folkbokförde sig i Alvesta kommun.  Flertalet 
integrationsinsatser inom kultur-fritidsområdet, där även frivilligorganisationerna är 
involverade, pågår i kommunen. Det är viktigt att dessa insatser bibehålls och 
fortsätter utvecklas.  

En lokal överenskommelse (LÖK) om integration är framtagen i år och är 
undertecknad av samtliga parter. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta 
kommun och de statliga och regionala aktörerna. Överenskommelsen avser 
nyanlända personer som är folkbokförda i kommunen. En av överenskommelsens 
viktigaste delar är delaktighet vilket innebär delaktighet i samhället och integration.  

Eftersom det i dagsläget inte finns något beslut om att integrationsstöd ska 
fördelas, har en fördjupad utredning och utvärdering av integrationsstödet inte 
kunnat genomföras. 

Ärendet kommer även att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 september 2020. 

Skrivelse, daterad den 23 september 2020. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

KS § 96, Beslut om integrationsstöd för 2018–2019, daterad den 11 september 
2018. 

KF § 139, Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet.    
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Uppdrag från kommunfullmäktige gällande utveckling 
av integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet   

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna nämnden för arbete och lärandes återrapportering i ärendet.    

Sammanfattning 

I samband med att ärendet ”Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända” behandlades av 
kommunfullmäktige den 19 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge 
kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg (numera 
nämnden för arbete och lärande) i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
utvärdering kring hur det integrationsstöd  på 100 000 kr används och vilka behov 
som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 

Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande fick även i uppdrag 
att ge förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. 

Förvaltningen för arbete och lärande har tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen tagit fram förslag på förändringar som kan verka gynnsamma 
för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet samt 
redogjort för integrationsstödet om totalt 100 000kr, vilket redovisas i bilagd 
skrivelse. 

Behovet av integrationsinsatser för nya kommunmottagna har förändrats de 
senaste åren. Antalet kommunmottagna har minskat för varje år sedan toppen 
under år 2013. Under 2013 togs det emot 287 personer och under första halvan av 
2020 var det endast sex personer som folkbokförde sig i Alvesta kommun.  Flertalet 
integrationsinsatser inom kultur-fritidsområdet, där även frivilligorganisationerna är 
involverade, pågår i kommunen. Det är viktigt att dessa insatser bibehålls och 
fortsätter utvecklas.  

En lokal överenskommelse (LÖK) om integration är framtagen i år och är 
undertecknad av samtliga parter. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta 
kommun och de statliga och regionala aktörerna. Överenskommelsen avser 
nyanlända personer som är folkbokförda i kommunen. En av överenskommelsens 
viktigaste delar är delaktighet vilket innebär delaktighet i samhället och integration.  

Eftersom det i dagsläget inte finns något beslut om att integrationsstöd ska 
fördelas, har en fördjupad utredning och utvärdering av integrationsstödet inte 
kunnat genomföras. 

Ärendet kommer även att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.  
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Bilagor 

Skrivelse, daterad den 23 september 2020. 

KS § 96, Beslut om integrationsstöd för 2018–2019, daterad den 11 september 
2018. 

KF § 139, Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet.    

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Per-Olof Hjälmefjord 
Integrationsutvecklare 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Uppdrag från kommunfullmäktige gällande utveckling av 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet   

Sammanfattning 

I samband med att ärendet ”Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända” behandlades av 
kommunfullmäktige den 19 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge 
kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg (numera 
nämnden för arbete och lärande) i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
utvärdering kring hur det integrationsstöd  på 100 000 kr används och vilka behov 
som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 

För det integrationsstödet, vilket kommunfullmäktige gav nämnden för arbete och 
lärande och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad utredning 
och utvärdering kring, har nytt beslut om att fördela integrationsstöd inte fattats. 
Det senaste beslutet om att fördela integrationsstöd sträckte sig år 2019 ut.  

Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande fick även i uppdrag 
att ge förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. 

Integration är starkt sammankopplat med mottagandet av nyanlända. År 2015 reste 
det in väldigt många asylsökande till Sverige. Detta påverkade givetvis Alvesta 
kommun. Vid den tiden bodde det omkring 800 asylsökande i kommunen. Idag är 
det ca 150. Kommunen tog också emot drygt 60 ensamkommande ungdomar vid 
samma tid. Efter detta har mottagandet minskat. De flesta ensamkommande barn 
fick stanna och är idag i utslussning. De kommunmottagna nyanlända har minskat 
för varje år sedan toppen 2013 när kommunen tog emot 287 personer. 2019 var 
det totalt 56 personer, varav 30 genom anhöriginvandring. Första halvåret 2020 var 
det bara sex nyanlända som folkbokförde sig i Alvesta kommun.   

Behovet av integrationsinsatser för nya kommunmottagna är inte som tidigare då 
det var stora grupper. Men arbetet med dem som redan kommit behöver fortgå. 
Det största görs inom skolan och genom arbetsmarknadsinsatser. Inom FAL sker det 
genom Allbo Lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen. Info Center fortsätter att 
ge råd och stöd till nyanlända. För barn har ”Barnets bästa i Kronoberg” kommit 
igång i Alvesta. Barnkonventionen är numera lag där tillämpningen ska visa sig i 
verksamheten. På bostadssidan har det lättat och kön hos Allbohus har minskat. Det 
finns givetvis fortfarande stora behov hos personer som inte har ordnat sitt eget 
boende. Personer med psykisk ohälsa eller kort skolgång är de mest utsatta. 

En lokal överenskommelse (LÖK) om integration är framtagen i år och har 
undertecknats av parterna. Den är mellan Alvesta kommun och de statliga och 
regionala aktörerna. Överenskommelsen gäller nyanlända personer som är 
folkbokförda i kommunen. 
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Under 2019 har följande projekt beviljats integrationsstöd av Alvesta kommun:            
Alvesta Församling beviljades medel för att skapa förutsättningar för asylsökande 
att delta på Världens fest sommaren 2019 på Tyrolen. Bosniska Hercegovina Banja 
Luka har under 2019 beviljats medel för två projekt, dels en pysseldag i 
Kulturkällaren samband med julskyltningen men även för en familjedag på 
Virdavallen där barn och ungdomar kunde prova på olika aktiviteter, familjedagen 
arrangerades i samverkan med andra aktörer. Moheda Röda korsets-krets har 
beviljats bidrag för att bedriva riktade aktivitetskvällar med spel och pyssel för 
bosatta i Torpsbruk.   

Civilsamhället har engagerats både kring asylsökande och nyanlända. Hösten 2019 
fanns det som mest 8 språkkaféer varav 7 drevs genom idéburna organisationer och 
föreningar. Tyvärr lades dessa ner under våren till följd av pandemin. I september 
2020 startade det upp ett språkkafé igen på biblioteket i Alvesta. Det planeras också 
för digitala språkkaféer där kommunen ger stöd och praktiska råd till föreningar 
som vill pröva detta sätt. Detta samordnas av integrationsbibliotekarien på KFF. 

Projekt. Projektet Hemmamamma har fått nya externa medel, och går nu in i fas 
två. Det sker genom ett utökat samarbete med Hälsoskolan vid Region Kronoberg. 
Rädda Barnen lokalt är också en samarbetspart. Barnkonventionen finns i projektet.  

Café Rönnedal som drivs av ABF i samarbete med kommunen och Allbohus har 
också fått ställa om. Dels till följ av Covid-19 men också för att Migrationsverket 
lämnat Rönnedalsområdet. Man håller på att starta upp igen med fysiska 
aktiviteter. I december 2020 startar ABF ett treårigt projekt med inriktning mot 
ungdomar, främst för flickor. I detta är kommunen samarbetspart. 

Sommaraktiviteter i Torpsbruk har fortsatt 2020. Fritidsledare och feriearbetare har 
hållit i aktiviteter 5 dagar i veckan under 6 veckor. Här når man många asylbarn. 
Många föreningar med integrationsverksamhet har tagit paus under pandemin. Det 
är först nu efter sommaren som man börjar fundera på vad som går att göra. Man 
provar i mindre grupper. Man avvaktar även kommande riktlinjer från 
Folkhälsomyndigheten. 

Kommunen behöver fortsätta att ha kontakt och dialog med civilsamhället. Arbetet 
ska fortsätta med att se till att nyanlända får rätt information och aktiviteter som 
leder till ett självständigt liv. Ingen ska behöva vara isolerad utan får ett nätverk av 
goda förebilder och föreningar som är samhällsförankrade. Civilsamhällets 
delaktighet är viktig.   

 

 

Per-Olof Hjälmefjord 

Integrationsutvecklare, Förvaltningen för 
arbete och lärande 

Martin Sallergård 

Fritidschef, Kultur och fritidsförvaltningen  
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Kommunstyrelsen

KS 5 96

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-11

KS  201  8/251  .932

Beslut  om  integrationsstöd  för  2018-2019

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 28

augusti  2018.

2. Protokoll  från  lcultur-  och  fritidsnämnden,  daterad  den 16 april

2018.

3. Tjänsteslaivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad

den  22 mars  2018.

4. Bilaga  1: Utvärdering  av tillfälligt  integrationsstöd  i Alvesta

Kommun,  daterad  den  22 mars  2018.

5. Bilaga  2: Ansökningar  gällande  integrationsstödet,  daterad  den

22 mars  2018.

Redogörelse

Alvesta  kornmun  införde  2016  ett tillfölligt  integrationsstöd  på totalt

100  000  kronor.  Ansvaret  för  integrationsstödet  låg  hos

kornmunledningsförvaltningen.

Integrationsstödet  var  ett  snabbstöd  om  maximalt  5 000  kronor  som

betalades  ut löpande  under  året  till  föreningar  som  fått  sin  ansökan

beviljad.  Syftet  med  stödet  har  varit  att stödja  integrationsfrämjande

aktiviteter.

Handläggningen  av ansökningarna  2016  har  genomförts  i samverkan

mellan  integrationssamordnaren  på kornmun1edningsförva1tningen,

dåvarande  kultur-  och  fötidsavdelningen  samt  integrationsutvecklare  på

förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg.

Den  7 juni  2017  togs  beslut  i kornmunstyrelsen  om  att förlänga  stödet

med  fortsatt  ansvar  under  kornmunledningsförvaltningen.

Under  2018  har  inget  nytt  beslut  fattats  varför  stödet  för  tillfället  inte

finns  kvar  i Alvesta  kornmun.

Enligt  utvärderingen  i bilaga  1 så finns  ett  behov  om  ett fortsatt

integrationsstöd,  men  i nya  former  och  där  stödet  finns  koncentrerat  till

en förvaltning.

Förslaget  innebär  att införa  ett  nytt  integrationsstöd  i en ny

försöksperiod  under  2018-2019  i två  former;

Lilla  integrationsstödet  om  maximalt  5 000  kronor  och  som  kan

sökas  fyra  gånger  per  år.

Stora  integrationsstödet  om  maximalt  20 000  kronor  och  kan  sökas

en gång  per  år.

Justei'ingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Vidare  föreslås  en ökad  satsning  på förankring  av stödet  ut  mot  hela

kultur-  och  fritidslivet  i Alvesta  kornmun.  Av  det  totala  stödet  på

100  000  kronor  föreslås  att  15%  används  till  en förbättrad

marla'iadsföring,  information  och  annonsering  om  integrationsstödet.

Förslaget  är att  både  det  lilla  och  stora  integrationsstödet  ska  ligga

under  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  och  att  beslut  om

integrationsstödet  fattas  av kultur-  och  fritidsnämriden.

Beredning  av ärenden  sker  genom  samverkan  mellan  kultur-  och

fötidsförvaltningen  och  förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg.

Det  lilla  integrationsstödet  föreslås  starta  under  år 2018,  med  avsatta

medel  om  50 000  kronor.

Under  år 2019  föreslås  både  det  lilla  och  det  stora  integrationsstödet

vara  i bruk  meden  avsatt  budget  om  100  000  kronor,  se bilaga  2.

Vid  slutet  av  år 2019  ska  kultur-  och  fötidsförvaltningen  samt

förvaltningen  för  individ  och  familjeomsorg  göra  en slutlig  utvärdering

avseende  försöksperioden  under  år 2018-2019.  I utvärderingen  ska  det

finnas  förslag  på  hur  integrationsstödet  ska  hanteras  i framtiden  i

Alvesta  kommun.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  enligt  kultur-  och  fötidsnämndens  förslag:

1.  Attinföraetttillfälligtintegrationsstödunder2018och2019på

kultur-  och  fritidsförvaltningen.

2.  Atttillföramede1om50000kronorunder2018och100000kronor

under  2019  till  kultur-  och  fötidsförvaltningen  från  strategiska

kontot  avseende  integration.

3. Attsenast2019geku1tur-ochfritidsförvaltningeniuppdragatt

utvärdera  integrationsstödet  samt  ge förslag  hur  det  skall  hanteras  i

framtiden.  Detta  sker  i samverkan  med  förvaltningen  för  individ-

och  farniljeomsorg.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

25(43)



m:nf

Kommunfullmäktige
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KFg139
KS 2017/030.139

Besvarande  av motion  (KD)  angående  att  involvera
friviIligorganisationernaiintegrationsarbetet

 med
nyanlända

Beslutsunderlag

l. ProtokolIfrånkotnmunstyrelsen,dateratden5december2017,
2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat den 21

november2017.

3. Tjänsteskrivelse  från kommunledningsförvaltningen,  daterad den 7november  2017.
4, Protokoll  från kultur-  och fötidsnämnden,  daterat den 23 oktober  .2017.

5, Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och fötidsnämnden,  daterad den IO
november  2017.

6, Protoko1lfrånnämndenförindivid-ochfamiIjeomsorg,dateratden
25 september2017.

7. Tjätisteskrivelse  från J?irvaltningen för individ-  och fatiljeomsorg,
daterad den 22 augusti  2017,

8. Motion,  daterad den 18 januari  2017

nv%öä'(,lbv

I enmotion  som inkom  den 18 januari  2017 foreslås det  att
kommunen  bör infora  ett nytt  kulturstipendiurn.  Motioåenmenar  att
stipendiet  skulle kunna  användas till  att uppmuntra  arbetet med
tntegration  mellan  svenskar  och nyanlända  påkultur-  och
fötidsområdet.  Som skäl till  motionen  anges det att man vill  forändra,
s'  och involvera  civilsamhället  för  att därigenom  ökamöjligheten
till  ettmer  positivt  resultat  i integrationsprocessen.

Motionen  har beretts av nämnden för individ-  och familjeomsorg  samt
kultur-  oc:h 'fötidmNmnden

Nämnden  för individ-  och familjeomsorg  behandlade  motionen  på sitt
sammatiträde  den 25 september  2017. Nämnden  föreslår  att
fullmäktige  beslutar  att anse motionen  som besvarad med hänvisning
till  den tjänsteskrivelse  som &valtningen  för individ-  och
familjeomsorgharupprättat.  Itjänsteskrivelsenredogörsförettflertal
insatser inom  nämnden har i syfte att verka  för  integrationen  i
kommunen,  Bland  annat omnämns snabbstöd integration,  språkcaf6er,
olikaprojekt,  Alvestafolkfest,  ochlöpanderådoch  stöd från
fflrvaltningens  integrationsutvecklare.  Av  tjänsteskrivelsen  fratngår
det att förvaltntngen  har en positiv  inställning  ttll

slgn Balutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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Kultur-  och fötidsnämnden  behandlade motionen  på sitt sammanträde
den 23 oktober  2017. Av  nämndens behandling  av ärendet framgår  det
ocksä att snabbstöd integration  är ett av de främsta  stöden som  finns
inom  kommunen  som riktar  sig särskilt  till  att främja  integration.

Nämnden  föreslår  bland  annat att kommunfullmäktige  beslutar  att ge

kulhir-  och fötidsnämnden,  i samverkanmed  nden  f6r  individ-
och familjeomsorg,  i uppdrag att göra en fördjupad  utredning  avhur

integrationsstödet  används och vilkabehov  som kan finnas av st6d i
frmntiden.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

]. Kultur-  och fötirl"nfimnden  nr.h nämnden för individ-  och
familjeomsorg  gör en fördjupad  utredning  ochutvärdering  kring  hur
dagens integrationsstöd  på lOO OOO används ochvilka  behov som

kan finnas av detta stöd ochhör  det skall hanteras i framtiden.

2. Kultur-  oc,h fötidsn?imnr!,n  nch nämnden för  individ-  och
familjeomsorg  ger förslagpå  förändtigar  som kan verka

gynnsamma  för en utveckling  kriti(3, integrstinnqmahetst pA kultur-
och fötidsområdet.

3. Motionen  anses  som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Kultur-  och fötidsnämnden

Nämnden  för individ-  och familjeomsorg

Kommunstyrelsen

ggn Bailutsexpediering Utdmgsbestytkanda



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 
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Information och statistik från Ekonomiskt bistånd, 
Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

På sammanträdet redogörs för statistik och nuläge vid avdelning Ekonomiskt 
bistånd, Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter  

Bilagor 

Informationsunderlag från arbetsmarknadsavdelningen, daterad den 3 november 
2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



AMA i siffror

- 112 individer aktuella 31oktober 2020

- 83 anställda (59 extratjänster, 8 nystartsjobb, 10 
introduktionsjobb, 6 lönebidrag)

- 11 i förberedande varav 4 har beslut arbetsträning (Plan 
för X antal extratjänster)

- 22 i Lärling kombinerat med SFI
- 4 yrkeskurser utförs av AMA samt APL plats för samtliga

- 45 avslut (totalt 2020)
- 6 st till jobb (13,3%)

- 2 till gymnasiestudier (4,4%)

- 2 föräldraledighet

- 1 A-kassa

- 1 flytt

- 33 tillbaka till anvisande myndighet eller egen begäran

- AF fortsatt svårjobbat



Intern-service nytt rekord i antal 

fakturerade uppdrag

2017 - 350

2018 - 423

2019 - 531

2020 - 600+



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
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§ 70 Dnr 2020-00190 701 

 

Handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Anta handlingsplanen för ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” i sin helhet 

2. Ge förvaltningen för arbete och lärande i uppdrag att två gånger per år, i 
april och december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om 
de pågående insatserna och åtgärderna som finns specificerade i 
handlingsplanen; vilka insatser som har gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet varit.   

Sammanfattning 

 I det länsgemensamma projektet ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg!” togs 2019 
beslut att alla kommuner ska ha en lokal organisering för Barnens Bästa. Beslut 
fattades att våra gemensamma processer skulle underordnas ”Barnets bästa gäller! 
– i Alvesta kommun”. En förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram 
som ett stöd i arbetet med det övergripande målet: att utveckla samarbete med 
varandra för barnens bästa. Arbetet drivs av en styrgrupp med representanter från 
tre förvaltningarna: utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande 
och kultur- och fritidsförvaltningen. I styrgruppen finns även representanter för 
polis och Regionen. Målsättningen är att även få med civilsamhället. 

Handlingsplanen innehåller övergripande inriktning för arbetet och konkreta 
aktiviteter. Denna plan går upp till beslut i utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande.  

Barnkonsekvensanalys 

Med denna plan tas en inriktningsförskjutning till att med gemensamma tidiga 
krafter hjälpa och stödja våra barn och unga. Vi yrkesverksamma ska arbeta för att 
tillsammans hitta lösningar, i samråd, där vi utgår ifrån barnets bästa. Att arbeta 
tillsammans med våra barn och ungdomar på deras arena utifrån ett salutogent 
synsätt.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020  

Barnens Bästa Gäller! – i Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020.   
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Handlingsplan Barnens Bästa Gäller! 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Anta handlingsplanen för ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” i sin helhet 

2. Ge förvaltningen för arbete och lärande i uppdrag att två gånger per år, i 
april och december, återrapportera till nämnden för arbete och lärande om 
de pågående insatserna och åtgärderna som finns specificerade i 
handlingsplanen; vilka insatser som har gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet varit.   

Sammanfattning 

 I det länsgemensamma projektet ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg!” togs 2019 
beslut att alla kommuner ska ha en lokal organisering för Barnens Bästa. Beslut 
fattades att våra gemensamma processer skulle underordnas ”Barnets bästa gäller! 
– i Alvesta kommun”. En förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram 
som ett stöd i arbetet med det övergripande målet: att utveckla samarbete med 
varandra för barnens bästa. Arbetet drivs av en styrgrupp med representanter från 
tre förvaltningarna: utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande 
och kultur- och fritidsförvaltningen. I styrgruppen finns även representanter för 
polis och Regionen. Målsättningen är att även få med civilsamhället. 

Handlingsplanen innehåller övergripande inriktning för arbetet och konkreta 
aktiviteter. Denna plan går upp till beslut i utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande.  

Barnkonsekvensanalys 

Med denna plan tas en inriktningsförskjutning till att med gemensamma tidiga 
krafter hjälpa och stödja våra barn och unga. Vi yrkesverksamma ska arbeta för att 
tillsammans hitta lösningar, i samråd, där vi utgår ifrån barnets bästa. 
 
Att arbeta tillsammans med våra barn och ungdomar på deras arena utifrån ett 
salutogent synsätt.  

Bilagor 

Barnens Bästa Gäller! – i Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020.   
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Bakgrund och förutsättningar  

Vad vill vi förändra och hur kan en gemensam förvaltningsövergripande plan bidra till att lösa det? 

Under 2015 och början av 2016 genomförde PWC en revision av samarbetet och 
samarbetsformerna mellan utbildningsförvaltningen (UF) och IFO, nuvarande förvaltningen för 
arbete och lärande (FAL). I slutrapporten kom PWC fram till att det finns flera mål som inte var 
uppfyllda. I första hand konstaterades att samverkan inte var helt ändamålsenlig. En styrgrupp samt 
en samverkansgrupp med representanter från båda förvaltningarna bildades. Då Kultur- och 
fritidsförvaltningen (KFF) bildades anslöt representanter för denna verksamhet till styrgruppen. 

Under åren 2016-2019 träffades gruppen kontinuerligt för att tillsammans arbeta för en bättre 
samverkan. Tre fokusområden togs fram. Dessa var: 

 Främja närvaron i skolan 

 Bilda en familjecentral 

 Utveckla rutinerna kring trepartssamtal och anmälningar enligt socialtjänstlagen §11 

Med den gemensamma plattform som styrgruppen utgjorde skapades också bättre förutsättningar 
för övrig samverkan. Utöver de tre fokusområdena fanns även andra gemensamma arenor där 
förvaltningarna samverkade. Exempel på dessa är fältgrupp i samverkan, Karnevalsgruppen, 
Tvärgrupp Barn och Unga, Tionde skolåret m fl. 

I det länsövergripande projektet ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg!”  togs 2019 ett beslut om att 
alla kommuner skulle ha en lokal organisation för Barnens Bästa. Befintlig samverkansstruktur i den 
tidigare styrgruppen tog då den rollen. Beslut fattades om att våra gemensamma processer skulle 
underordnas ”Barnets bästa gäller – i Alvesta kommun!” som framöver ska vara vår gemensamma 
huvudprocess. Det beslutades att en förvaltningsövergripande handlingsplan ska tas fram som ett 
stöd i arbetet med det övergripande målet: att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa. Arbetet med handlingsplanen drivs av en styrgrupp med representanter från tre 
förvaltningarna: UF, FAL och KFF. I styrgruppen finns även representanter för polis och Regionen. 
Målsättningen är att även få med civilsamhället. 

Handlingsplanen innehåller både övergripande inriktning för arbetet och konkreta aktiviteter som 
presenteras nedan. 

  



Alvesta kommun 
Datum 

2020-10-14 
Referens 

 
Sida 

4(10) 

 

 

Sammansättning grupper 

Medlemmar Styrgruppen 

Namn Funktion Förvaltning 

Marit Persson Förvaltningschef UF 

Gunilla Kaij Bevheden Förvaltningschef FAL 

Louise Nygren Förvaltningschef KFF 

Fredrik Wärn Verksamhetschef Grundskola, Elevhälsa UF 

Carola Johansson Avdelningschef Barn- och Familj FAL 

Kristina Eriksson Enhetschef Ung i Alvesta KFF 

Saskia Heider Verksamhetschef Vårdcentralen Alvesta, 
Moheda 

Regionen 
 

Ola Severinsson Kommunpolis Växjö 
lokalpolisområde 

Medlemmar Referensgruppen 

Namn Funktion Förvaltning 

Magnus Frisk Rektor Hagaskolan UF 

Ingrid Kallström Bengtsson Biträdande rektor Prästängsskolan UF 

Kristin Ljungqvist Rektor Kvarngården UF 

Emelie Johansson Arbetsterapeut Centrala Barn- och 
Elevhälsan 

UF 

Kristin Freij Studie- och yrkesvägledare Allbo Lärcenter FAL 

Oskar Knutsson Familjebehandlare Barn- och Familj Stöd- 
och Behandling 

FAL 

Marie Nilsson Socialsekreterare Barn- och Familj 
Myndighet 

FAL 

Ann-Sofie Johansson Förste socialsekreterare Barn- och Familj 
Myndighet 

FAL 

Veronica Wihman Fältsekreterare Barn- och Familj Stöd- och 
Behandling 

FAL 

Fredrik Andersson Fritidsledare Fritidsgården KFF 

Clara Gustavsson Barnkultursamordnare KFF 

Jennie Josefsson Undersköterska Vårdcentralen Alvesta Regionen 
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Utmaningar och risker 

När vi kartlagt vår kommunala verksamhet har vi identifierat fyra utmaningar 

 Vi som kommun lyckas inte fullt ut ta hand om de barn och ungdomar som befinner sig i 
riskzon för socialt utanförskap 

 Vi skapar inte tillräckligt goda förutsättningar för en fruktbar och effektiv samverkan 

 Vi har en låg språkutveckling hos många barn och elever 

 Vi har relativt hög barnfattigdom 

Övergripande mål för samverkan 

Målet med samverkan är att kunna genomföra tidiga och samordnade insatser för barn och unga i 
Alvesta kommun.  

Att vi arbetar tillsammans med våra barn och ungdomar på den arena de befinner sig 

Vi utgår från ett salutogent perspektiv i arbetet med barn och ungdomar 

Att alla medarbetare i Alvesta kommun har god kännedom om arbetet med Barnets bästa i Alvesta 
kommun. 

Delmål för samverkan 

 Implementera den länsgemensamma modellen för tidiga insatser ”Barnens bästa gäller! - i 
Kronoberg”. Uppdrag till UF i samverkan med NAL 

 Inrätta en familjecentral i Alvesta kommun där UF ansvarar för öppen förskola 

 Utveckla ”Ung i Alvesta” - ett uppdrag via KFF i samverkan med NAL och UN  
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Planerade aktiviteter 

Datum Forum/kanal Aktivitet Syfte Ansvarig 
HT 2020 Regionalt arbete Piloter för 

praxismodellen 
och barnets plan 

Inom det regionala projektet 

Barnens bästa i Kronobergs län 

har en modell tagits fram för att 

genomföra ett antal piloter i 

länet under hösten 2020. Vi i 

Alvesta kommer bidra med två 

ärenden kring barn med 

problematisk skolfrånvaro. Målet 

med piloterna är att våra olika 

verksamheter i kommunerna och 

i Regionen tillsammans ska 

använda sig av en gemensam 

praxismodell som ska mynna ut i 

en sk “Barnets plan”.  

 

Fredrik, Carola 

Sep-nov Nämnderna Besluta 
handlingsplanen 

Gemensamt besluta denna 

handlingsplan i respektive nämnd 

Förvaltningscheferna 

13 okt Spridningskonferens Uppföljning av 
pågående projekt 

Websänd spridningskonferens 
där vi visar var vi är i våra 
gemensamma processer 

Fredrik, Carola 

18 sep Styrgrupp Planering inför 
uppföljning 

Avslutande planering och beslut 
om detaljinnehåll 
spridningskonferens 

Fredrik 

17 sep Regional träff Länsgemensamt 
erfarenhetsarbete 

Seminarier kring införandet av 
den regionala satsningen 

Styrgruppen i Länet 

Genomförda aktiviteter 

Datum Forum/kanal Aktivitet Syfte Ansvariga 

2020     

25-26 aug Närvaroteamet Utbildning för 
piloter 

Utbildning kring hur piloterna i 
länet ska genomföras 

Fredrik, Carola 

26 aug Styrgrupp Möte Färdigställa handlingsplan Alla 

19 maj Styrgrupp Möte Uppföljning möte med 
arbetsgruppen. Uppstart arbete 
med handlingsplan 

Fredrik 

6 maj Styrgrupp, 
arbetsgrupp 

Information från 
styrgruppens 
arbete samt 
informations-
utbyte 

Informera kring arbetet Fredrik 

28 april Styrgrupp Möte Färdigställande av pågående 
insatser samt planering inför 
möte med arbetsgruppen 

Fredrik 

6 april Styrgrupp Möte Uppföljning BRÅ, arbeta vidare 
med pågående insatser 

Fredrik 

1 april Rektorsgruppen Uppdatering 
lokalt och 
regionalt arbete 

Informera om pågående insatser 
framtagna i styrgruppen och 
inhämta synpunkter 

Fredrik 
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tillsammans med 
projektledare. 

17 mars BRÅ Information Informera om vårt lokala arbete Fredrik, Gunilla, 
Louise 

14 jan Styrgrupp Möte Uppföljning möte med 
arbetsgruppen. Sammanfatta 
gemensamma processer 

Fredrik 

9 jan Styrgrupp, 
Arbetsgrupp 

Möte Identifiera gemensamma 
processer 

Fredrik 

2019     

9 dec Styrgrupp Möte Planering inför 9 jan FC 

15 nov Styrgruppen Möte Följa upp spridningskonferensen 
samt planera framåt 

Fredrik och Carola 

7 nov Elevhälsa 
Rektorer 
Barn- och Familj, 
FAL 
Representanter 
från KFF 
Politiker 

Spridningskonfere
ns 

Informationsdag kring regionens 
arbete samt våra lokala exempel; 
Närvaroteamet, trepartssamtal 
samt Familjecentrum 

Fredrik och Carola 

19 juni Chefsgruppen 
UFWorkshop 

Workshop med 
efterföljande 
diskussioner 

Ökad förståelse kring de 
utmaningar vi har framöver för 
en högre samverkan  

Fredrik 

Pågående insatser 

Insats Syfte Uppfölj-
ning styr-
gruppen 

Ansvarig Samverkans-
partner 

Tecken på framgång 

Sommar-
aktiviter 

Meningsfull fritid 
för barn och unga 
mellan 6-18 år. 

Augusti 
Avstämning 
inför 
sommaren 

EC Ung i 
Alvesta, KFF 

HR (feriejobb) 
Fältgrupp 
Fritidsgård 
Skola 
SkolIF, Allbohus 

Mindre skadegörelse 
Högt deltagande 
Blandning av olika 
målgrupper 
Jämnt fördelat killar/tjejer 

Närvaro-
teamet 

Tidiga insatser för 
att främja 
skolnärvaro 

Oktober och 
April 

AC BoF, FAL 
VC 
Grundskola, 
UF 

BoF, Elevhälsan, 
fritidsledare 

Högre närvaro 
Ökat välbefinnande 
Bryta isolering 
Ökad måluppfyllelse 
Ökad andel andra 
undervisningslösningar 

Familje-
centrum 

Tidiga insatser för 
tidig upptäckt av 
behov. 

Oktober AC BoF, FAL, 
VC VCAM 

BHV, Regionen 
Biblioteket, KFF, 
förskolan 
 

UF är med 
Många besökare som har 
behov 
Utökat program för 
hembesök med BHV 
Ett aktivt föräldrastöd (se 
nedan också) 
Filialer med samverkan 
förskolor centrum 
Filialer med samverkan 
förskolor norr/söder 
Arbetsgrupp som 
samverkar kring 
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uppbyggandet av 
familjecentral 
Undersöker i Kalmar län hur 
man arbetat. Finns goda 
exempel. 

Treparts-
samtal 

Ökad samverkan i 
syfte att erbjuda 
stöd i ett tidigt 
skede 

April AC BoF, FAL Familjehälsan, 
Regionen 
Lokala 
Elevhälsan, 
förskola, 
grundskola 

Ökad andel ansökningar 
KFF en del av 
processen/lösningen 
Ökad samsyn kring insatser 
Gemensamt 
ansvarstagande 

Samverk-
an på 
skoltid 

Sömlös övergång 
skola och fritid 

Oktober 
April 

EC Ung i 
Alvesta, KFF 
Rektor 7-9, UF 

Fritidsledare, 
KFF 
Personal skolor, 
UF 
Fältgrupp 

Gemensam bild 
Aktiviteter i direkt 
anslutning till skolan 
Delade tjänster 
Fler gemensamma 
aktiviteter 

Ungdoms-
råd 

Att fånga upp 
ungdomars egna 
åsikter och 
möjliggöra för 
påverkan 

Oktober EC Ung i 
Alvesta, KFF 
Fritidsledare, 
KFF 

Elevråd 
Ordförande KFF 
Fältgrupp 
Kommunstyrels
en 

Mer beslut med tydligt 
barnperspektiv 
Ökad delaktighet hos barn 
och ungdomar 
Ökad transparens kring vad 
ungdomsrådet arbetar med 

Ungdoms-
källaren 

Meningsfull fritid 
för unga mellan 
16-22 år 

Oktober EC Ung i 
Alvesta, KFF 

KAA, FAL 
EC BoF, FAL 
Rektor IM, FAL 
Ungdomsråd 
Fältgrupp 

Att verksamheten startar 
Fungerande styrelse med 
vuxenstöd 

KAA Kartläggning av 
och kontakt med 
ungdomar 16-20 
år som inte 
studerar eller 
arbetar. Att 
erbjuda aktivitet. 

April Rektor IM, FAL BoF Vuxen, FAL 
Mötesplats 
unga vuxna 
Fältgrupp 

Fler ungdomar kommer i 
aktivitet 
Ökad samverkan med 
civilsamhället 
Ökat välbefinnande 

Fältgrupp Skapa trygghet 
och tidig upptäckt 
genom 
uppsökande 
verksamhet  

Oktober EC Ung i 
Alvesta, KFF 
EC Stöd och 
Behandling, 
FAL 

Elevhälsa skola, 
UF 
Mottagningen, 
BoF, FAL 
KAA, FAL 
Rektor IM, FAL 
Beredskapsstrat
eg, KLF 
Polis 
Ungdomsråd 

Mindre skadegörelse 
Tidig upptäckt av missbruk, 
missförhållande, 
kriminalitet 
Bättre mående 

Kommun-
övergrip-
ande 
ANDTS-
plan och 
policy 

Att det finns en 
gemensam 
beredskap för 
insatser för ökad 
folkhälsa 

Avstämning 
oktober 2020 
Delrapport 
April 2021 

FC KFF 
tillsammans 
med stöd av 
Utvecklingsche
f 

Fritidsgården, 
Fält, Elevhälsan, 
IM, Rektorer, 
Regionen 

Koppling till folkhälsa 
Att ANDTS-planen är en del 
i en större process 
Att det finns en 
kommunövergripande 
arbetsgrupp 
Tidig upptäckt 
Synkronisering och 
koordinering kring insatser 
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Gemen-
samt 
föräldra-
paket 

Stärka 
kapaciteten hos 
föräldrar för ökad 
förståelse kring 
hur vårt 
samhälles olika 
funktioner 
fungerar 

April FC FAL FAL, UF, KFF Koppling till 
Familjecentrum/central 
Familjer i behov deltar 
 

Kommunal 
resurs-
enhet 

Gemensam 
verksamhet för 
att undvika 
placeringar samt 
hantera särskilt 
svår 
familjeproblemati
k 
Möta barnens 
behov av särskild 
undervisning 

April FC UF UF, Barn- och 
Familj, 
Omsorgen!?, 
FAL, KAA, VC 
Elevhälsa, KFF, 
BUP, Barnhab, 
Familjehälsan 

Ökad måluppfyllelse 
Undvika stora kostnader i 
institutionslösningar 
Att våra barn inte är 
placerade i andra 
kommuner 
Bred förankring 
tjänstemän/politik 
Att vi får i uppdrag av 
politiken att utreda frågan 
 

Utveckla 
samverkan 
Region 

Stärka den 
gemensamma 
samverkan med 
Regionen 

April FC FAL KC, MVC, BVC, 
BUP, UF, KFF, 
FAL m fl 

Samverkan vårdcentraler 
Samverkan integrerad 
mottagning 
Samverkan barnpsykiatrin 

Utveckla 
samverkan 
Polis 

Skapa en mer 
lokal närvaro 
polis-kommun där 
vi tillsammans 
arbetar med 
gemensamma 
insatser 

April FC KFF 
EC Stöd och 
Behandling 

Säkerhetsansvar
ig, BRÅ, Fältare, 
Kuratorer 

Gemensamt förebyggande 
arbete polis och kommun 
Samverkansavtal mellan 
förvaltningarna 
Tydliga kontaktvägar till 
skolorna, en väg in 
Fungerande onsdagsmöten 
med tydlig agenda 
Informationsspridning kring 
insatser 

Utveckla 
samverkan 
Civil-
samhället 

Öka samverkan 
mellan kommun 
och civilsamhälle 
för ökad trygghet 

April EC Ung i 
Alvesta 

SkolIF, rektorer, 
integrationsutve
cklare, 
föreningar, 
samfund, 
Familjecentrale
n 

SkolIF som en fortsatt stark 
aktör 
Civilsamhället i våra 
verksamheter 
Bra samverkan med 
föreningar 
Fler aktiva barn och unga 
Integration och träffa bred 
målgrupp 
 

Gemen-
sam 
informa-
tion i olika 
forum 

Öka kännedomen 
kring samarbetet 
mellan 
förvaltningarna 
för Barnens Bästa 

April ALLA! ALLA! KC bjuder in till olika forum 
Gemensam 
kommunikationsplan 
Gemensam handlingsplan 
Manifest! 
Våra medarbetare pratar 
om det 
Att våra medarbetare möts 
Ökad förståelse för 
varandras verksamheter 

Barnkon-
ventionen 

Gemensam 
strategi för större 

April  Barnkultursamo
rdnare 

Barnets röst och perspektiv 
lyfts in i våra olika beslut 
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2020-10-14 
Referens 

 
Sida 

10(10) 

 

 

delaktig hos våra 
barn 

Uppföljning 

Handlingsplanens pågående insatser utvärderas enligt plan ovan i styrgruppen.  

Vi ska alltid sträva efter att utvärdera alla enskilda insatser och aktiviteter. Hellre en enklare 
utvärdering än ingen alls. 

Prioritera de insatser som vi ser har störst bäring. 

Ansvar 

För denna kommunikationsplan ansvarar styrgruppen. 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 74 Dnr 2020-00026 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3953-19, daterad den 24 augusti 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3253-19, daterad den 26 augusti 
2020. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3759-20, daterad den 28 augusti 
2020. 

4. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 2446-20, daterad den 7 
september 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3383-19, daterad den 9 
september 2020. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1513-20, daterad den 14 
september 2020. 

7. Växjö tingsrätt, dom i mål nr T 2939-20, daterad den 17 september 2020. 

8. Anmälan om klagomål, daterad den 23 september 2020. 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 271-20, daterad den 2 oktober 
2020. 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 212-20, daterad den 5 oktober 
2020.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-09 
Referens 

NAL 2020-00026 000  

 

 

 

 
  

Meddelanden  

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3953-19, daterad den 24 augusti 
2020. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3253-19, daterad den 26 augusti 
2020. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3759-20, daterad den 28 augusti 
2020. 

4. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 2446-20, daterad den 7 
september 2020. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3383-19, daterad den 9 
september 2020. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1513-20, daterad den 14 
september 2020. 

7. Växjö tingsrätt, dom i mål nr T 2939-20, daterad den 17 september 2020. 

8. Anmälan om klagomål, daterad den 23 september 2020. 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 271-20, daterad den 2 oktober 
2020. 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 212-20, daterad den 5 oktober 
2020.    

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 75 Dnr 2020-00027 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 21 september 2020 har ett tillbud registrerats. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020 

Sjukfrånvarostatistik per augusti, daterad den 28 september 2020 
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Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-12 
Referens 

NAL 2020-00027 020  

 

 

 

 
  

Arbetsmiljö 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 21 september 2020 har ett tillbud registrerats  

Bilagor 

Sjukfrånvarostatistik per augusti 2020, daterad den 28 september 2020.  

 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 13.61 13.15 12.6 18.59 18.77 19.11 19.81 20.27 19.95 19.55 19.28 18.7

A. Kommun 22.36 22.71 22.85 23.15 23.2 23.38 24.38 25.78 26.6 26.9 26.69 26.6

0

5

10

15

20

25

30

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

FAL

A. Kommun



Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

FAL 1.44 1.9 2.01 1.79 1.8 1.79 2.23 1.99 1.23 0.88 0.81 0.76

A. Kommun 2.02 2.26 2.01 2 2.07 2.2 3.19 3.25 2.64 1.94 1.29 1.6
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

FAL 4.93 4.91 4.89 4.96 5.03 5.12 5.31 5.37 5.27 5.26 5.37 5.31

A. kommun 6.24 6.3 6.33 6.39 6.4 6.41 6.72 7.14 7.36 7.49 7.53 7.54
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 5.02 6.12 6.7 5.19 6.08 6.64 7.81 7.05 3.99 3.45 2.61 2.76

A. Kommun 6.84 7.53 6.95 6.36 7.17 7.88 11.44 12.03 8.84 6.34 4.02 5.4
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

FAL 63.59 63.48 65.21 65.38 67.85 69.05 67.97 65.79 64.74 63.19 60.95 60.07

A. kommun 65.21 64.94 64.97 64.76 65.15 65.34 62.68 59.25 57.68 56.39 55.4 53.77
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 19 20 21 21 19 20 18 18 17 16 17 15
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

FAL 37.22 35.59 36.94 35.16 35.35 36.45 35.94 34.27 34.58 33.8 33.49 35.85

A. kommun 32.73 32.06 31.93 31.47 32.16 31.82 29.08 27.15 26.75 25.82 25.72 26.08
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Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 76 Dnr 2020-00025 002 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per september 2020 

2. Avdelningen Barn och familj, per september 2020 

3. Avdelningen Vuxen, per september 2020. 

4. Allbo Lärcenter, per september 2020 

5. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 19 augusti 2020. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2020 
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Delegationsbeslut redovisade nämnden för arbete och 
lärande 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per juli 2020 

2. Avdelningen Barn och familj, per juli 2020 

3. Avdelningen Vuxen, per april 2020. 

4. Allbo Lärcenter, per april 2020 

5. Beslut om begränsat utlämnande av handling, daterad den 19 augusti 2020.  

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  


