
 

 

 
 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(4) 

Utskicksdatum 

2021-09-22 

 

  

 

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

Tid Onsdagen den 29 september 2021 kl. 13:15 till ca kl. 17:20 
Plats Digitalt möte via Teams samt Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6,  Alvesta 
 

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

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

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

 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare deltar i sammanträdet i sammanträdesrummet K1, övriga ledamöter och 
ersättare via Microsoft Teams. Länk till mötet kommer via mejl.  

 

mailto:linnea.gillen@alvesta.se


 

Datum 

2021-09-22 

 Sida 

2(4) 

 

 

 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 29 september 
2021 kl. 13:15 till ca kl. 17:20 

 

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 och ersättare  
Dnr 684  

 

5. 1
. 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 29 september 
Dnr 2021-00174 000 

 

6. 1
. 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 29 september 
Dnr 2021-00175 000 

 

7. 1
. 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 29 september 
Dnr 2021-00176 000 

 

8. 1
. 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 29 september 
Dnr 2021-00177 000 

 

9. 1
. 

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 29 september 
Dnr 2021-00178 000 

 

10. 1
. 

Uppföljning av intern kontroll 2021 
Dnr 2020-00239 042 

 

11. 1
. 

Delårsrapport per augusti 2021 
Dnr 2021-00156 042 

 

12. 1
. 

Åtgärdsplan för budget i balans per augusti 2021 
Dnr 2021-00080 042 
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Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 29 september 
2021 kl. 13:15 till ca kl. 17:20 

 

13. 1
. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt 
varje punkt skulle ge vid genomförande 
Dnr 2021-00139 042 

 

14. 1
. 

Beslut om ersättning till familjehem  
Dnr 2021-00161 700 

 

15. 1
. 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv 
Dnr 2021-00098 000 

 

16. 1
. 

Information om delrapport projekt Hemmamamma för barnets bästa § 37a-medel 
Dnr 2020-00089 047 

 

17. 1
. 

Beslut om ytterligare nationella gymnasieprogram i form av lärlingsutbildning vid Alvesta gymnasieskola 
Dnr 2021-00162 600 

 

18. 1
. 

Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes delegationsordning 
Dnr 2021-00026 002 

 

19. 1
. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2021 
Dnr 2021-00060 000 

 

20. 1
. 

Digital signering av protokoll 
Dnr 2021-00141 006 

 

21. 1
. 

Meddelanden  
Dnr 2021-00009 000 

 

22. 1
. 

Arbetsmiljö 
Dnr 2021-00010 020 

 

23. 1
. 

Delegationsbeslut  
Dnr 2021-00011 002 

 

24. 1
. 

Övriga frågor 
Dnr 2021-00012 000 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 
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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 

2021-09-22 
Referens 

NAL 2021-00174 000  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet.  
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Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 
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E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
46709491898 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
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Datum 

2021-09-22 
Referens 

NAL 2021-00175 000  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet.  
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Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
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Nämndsekreterare 
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Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
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2021-09-22 
Referens 

NAL 2021-00176 000  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet.  
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Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
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2021-09-22 
Referens 

NAL 2021-00177 000  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet., 
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Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Linnea.Gillen@alvesta.se 
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2021-09-22 
Referens 

NAL 2021-00178 000  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämnden för arbete och lärandes 
sammanträde den 29 september 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet.  

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2020-00239 042 

 

Uppföljning av intern kontroll 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna höstens redovisade uppföljning av nämndens internkontrollmoment.   

Sammanfattning 

Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt. 

Efter att revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid. 

Nämnden beslutade om att för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande ska nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under året 
april och september, utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

I höstens uppföljning av nämndens beslutade internkontrollmoment ges 
statusuppdatering för: 

1. Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen. 

2. Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med gymnasieelever finns samt 
att löpande kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att eleven går 
kvar på sin utbildning. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag  

4. Granskning av att personal har rätt behörighet för olika system 

5. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 

6. Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2021. 

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021, daterad den 27 augusti 
2021.  
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Förvaltningen för arbete och lärande 
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Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna höstens redovisade 
uppföljning av nämndens internkontrollmoment.   

Sammanfattning 

Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt. 

Efter att revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid. 

Nämnden beslutade om att för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande ska nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under året 
april och september, utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

I höstens uppföljning av nämndens beslutade internkontrollmoment ges 
statusuppdatering för: 

1. Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 
receptionen. 

2. Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med gymnasieelever finns samt 
att löpande kontakt tas med aktuell skola för att säkerställa att eleven går 
kvar på sin utbildning. 

3. Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och 
återrapportering av statsbidrag  

4. Granskning av att personal har rätt behörighet för olika system 

5. Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att 
samverkansavtal och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med 
mera följs. 

6. Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.  

 

   



 
Datum 

2021-09-01 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

2(2) 

 

 

Bilagor 

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021, daterad den 27 augusti 
2021.  

   
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
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2021-08-27 

 

 

 

 

 
  

Uppföljning av nämndens internkontrollmoment 2021 
Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, 
ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. 
De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredställande sätt. 

Efter revisorerna i Alvesta under 2020 genomförde en granskning av nämndens 
arbete med internkontroll framkom att det saknas en löpande uppföljning av 
nämndens internkontrollmoment i syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt 
tid. 

Nämnden beslutade om att för att kunna tillse att den interna kontrollen följs upp 
löpande ska nämndens internkontrollmoment följas upp vid två tillfällen under året 
april och september, utöver återrapporteringen som sker årligen i december.  

Nedan redovisas nämndens beslutade internkontrollmoment för 2021 och hur 
nuläge/status ser ut.  

Säker reception 
Kontrollmoment Kontroll att receptionen är säker och att det sker en 

ombyggnation av receptionen. 

Kontrollansvar Förvaltningschef och avdelningschef, barn och familj 

Granskning utförs av Regelbunden kontakt med AllboHus 

Avgränsningar/urval Kontroll av att receptionen upplevs som en säker 
arbetsmiljö samt att ombyggnation påbörjas. 

Status Lokalgruppen och de berörda medarbetarna av 
ombyggnationen av receptionen har haft genomgång 
av de framtagna ritningarna för hur receptionen 
planeras att byggas om till. Samtliga berörda parter har 
gett sina synpunkter, synpunkterna har främst varit 
positiva. De synpunkter som fanns på ändringar i 
ritningarna håller på att ses över.  

 

KAA – gymnasielevernas frånvaro 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin för systematisk kontakt med 

gymnasieelever finns samt att löpande kontakt tas med 
aktuell skola för att säkerställa att eleven går kvar på 
sin utbildning. 

Kontrollansvar Kvalitetssamordnare och KAA 

Granskning utförs av Kontroll genomförs varje månad 

Avgränsningar/urval Kontroll av att gymnasieskolor inkommer med 
närvarorapport och att eleverna läser kvar. 



Alvesta kommun 
Datum 

2021-09-01 
Referens 

«Databas» «Grpnr» 
«Diarienr» 

Sida 

2(3) 

 

 

Status Löpande kontakt sker med samtliga gymnasieskolor där 
elever folkbokförda i Alvesta kommun läser, detta med 
anledning av att se till att månatliga frånvarorapporter 
inkommer till förvaltningen. Sedan 2021 finns det en 
avsedd administratör som arbetar med att se till att 
månatliga rapporterna inkommer och att elevlistorna i 
systemet IST-administration uppdateras enligt de 
inkomna underlagen. Under våren 2021 har det 
arbetats med att ta fram rutin/process för 
uppföljningsarbetet.  

 

Intäkter för vuxenutbildning 
Kontrollmoment Granskning av att det finns en säker rutin för 

avstämning och återrapportering av statsbidrag  

Kontrollansvar Avdelningschef, Allbo Lärcenter 

Granskning utförs av Granskning görs vid två tillfällen – februari och augusti 

Avgränsningar/urval Genomgång av intäkter i samband med 
återrapporteringen  

Status I samband med arbetet med att se över tidigare 
framtagna processer/rutiner arbetas det också för att 
ta fram rutiner/process där det i dagsläget saknas. 
Återrapportering av stadsbidrag till Skolverket sker i 
dagsläget under två tillfällen per år, våren och hösten. 
Även ansökan om statsbidrag sker vid olika tillfällen 
under året. Arbete pågår med att ta fram process och 
gällande rutiner för både ansökningsprocessen och hur 
återrapporteringen av statsbidragen genomföras.  

 

Säkerställa rätt behörighet 
Kontrollmoment Granskning av att personal har rätt behörighet för olika 

system 

Kontrollansvar Avdelningschef och IT-strateg 

Granskning utförs av Kontrollen genomförs under en månad. 

Avgränsningar/urval Kontroll av att anställda har rätt behörighet. 

Status Genomgång av medarbetarnas rätta behörighet till 
verksamhetssystemet och andra system sker 
kontinuerligt. Det har bland annat uppmärksammats 
att den socialberedskapen saknat viss behörighet som 
krävs för dess arbete när det uppstår behov efter 
kontorstiden.  

 

Samverkansavtal med externa aktörer 
Kontrollmoment Granskning av att samverkansavtal finns samt 

kontrollera att samverkansavtal och rutiner med andra 
förvaltningar, myndigheter med mera följs.  

Kontrollansvar Kvalitetssamordnare 

Granskning utförs av Kontroll genomförs under våren 2021 - januari - maj 
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Avgränsningar/urval Sammanställning över vilka samverkansavtal finns och 
att de följs 

Status Lista på samtliga samverkansavtal är framtagen. Under 
året planeras det att även samtliga 
samverkansprocesser och rutiner med andra 
förvaltningar inom kommunerna ska ses över och se till 
att de är aktuella, att medarbetare känner till dem 
samt att de följs. Där samverkansavtal eller rutiner 
saknas ska dessa arbetas fram.  

 

Interna rutiner 
Kontrollmoment Genomgång av att rutiner är aktuella och att de följs.  

Kontrollansvar Kvalitetssamordnare 

Granskning utförs av Kontroll genomförs under våren 2021 - januari - maj 

Avgränsningar/urval Genomgång av rutiner och kontroll om de följs 

Status Under våren 2021 har det arbetats med att se över de 
rutiner och processer som finns i ledningssystemet. 
Arbete är även igång med att ta fram rutiner/processer 
som gäller för gymnasie- och vuxenutbildningen som 
tidigare inte funnits i ledningssystemet. 
Ledningssystemet har fått ett mer strukturerat och 
användarvänligt utseende. Arbete pågår både med att 
se till att de befintliga processerna är aktuella samt att 
få med även ytterligare delar som berör Allbo 
Lärcenter.  

 

 

 

 

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Dnr 2021-00156 042 

 

Delårsrapport per augusti 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna delårsrapport per augusti 2021  

Sammanfattning 

Delårsrapporten per 31 augusti 2021 för nämnden för arbete och lärande visar en 
budgetavvikelse på -20,5 miljoner kronor och en prognostiserad budgetavvikelse för 
helår på -19,7 miljoner kronor. Den mest avgörande delen till avvikelsen är köp av 
utbildning där helårsprognosen förväntas bli -12 miljoner kronor. Ytterligare en 
anledning till den förväntade avvikelsen är att försörjningsstödet inom avdelning 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från budget med drygt 3 miljoner kronor. För 
Avdelning Barn och Vuxen förväntas budgeten för placeringar överskrida sitt anslag, 
både vad gäller placeringar inom enhet barn och inom enhet vuxen. 

För den egna gymnasieutbildningen förväntas en avvikelse på knappt -1 miljon 
kronor, vilket är en förbättring i förhållande till föregående prognos. Även för SFI-
utbildning ses en förbättring, vilket förväntas ge en positiv avvikelse vid årets slut. 
När det gäller övriga vuxenutbildningar är utfallet per 31 augusti inte i nivå med 
budget, vilket beror på intäkter från Skolverket som inte har kommit verksamheten 
till godo. 

I delårsrapporten redovisas även resultat/status över nämndens nio beslutade mål; 
sammanhållen och sömlös LSS-verksamhet för både unga och vuxna, effektiviserad 
handläggning med fokus på kärnuppdraget, fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, 
öka antalet aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030, utbildning som 
leder till självförsörjning, kompetensutveckling efter individens behov och 
förutsättning, att den lokala överenskommelsen ska prägla förvaltningens arbete, 
barnens bästa i Alvesta och förebyggande och tidiga insatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 september 2021. 

Delårsrapport per augusti 2021, daterad den 8 september 2021. 
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Delårsrapport per augusti 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 2021  

Sammanfattning 

Delårsrapporten per 31 augusti 2021 för nämnden för arbete och lärande visar en 
budgetavvikelse på -20,5 miljoner kronor och en prognostiserad budgetavvikelse för 
helår på -19,7 miljoner kronor. Den mest avgörande delen till avvikelsen är köp av 
utbildning där helårsprognosen förväntas bli -12 miljoner kronor. Ytterligare en 
anledning till den förväntade avvikelsen är att försörjningsstödet inom avdelning 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från budget med dryga 3 miljoner kronor. För 
Avdelning Barn och Vuxen förväntas budgeten för placeringar överskrida sitt anslag, 
både vad gäller placeringar inom enhet barn och inom enhet vuxen. 

För den egna gymnasieutbildningen förväntas en avvikelse på knappt -1 miljoner 
kronor, vilket är en förbättring i förhållande till föregående prognos. Även för SFI-
utbildning ses en förbättring, vilket förväntas ge en positiv avvikelse vid årets slut. När 
det gäller övriga vuxenutbildningar är utfallet per 31 augusti inte i nivå med budget, 
vilket beror på intäkter från Skolverket som inte har kommit verksamheten till godo. 

I delårsrapporten redovisas även reslutat/status över nämndens nio beslutade mål;en 
samanhållen och sömlös LSS verksamhet för både unga och vuxna, effektiviserad 
handläggning med fokus på kärnuppdraget, fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, öka 
antalet aktiviter inom förvaltningen som följer agenda 2030, utbildning som leder till 
självförsörjning, kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning, att den 
lokala överenskommelsen ska prägla förvaltningens arbete, barnen bästa i Alvesta och 
förebyggande och tidiga insatser.  

  

Bilagor 

Delårsrapport per augusti 2021, daterad den 8 september 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare 
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Kommunfullmäktige  
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

 Finanspolitisk riktning 

 Personalpolitisk riktning 

 Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

Ledningsprocess - Finanspolitisk riktning  

 

 En sammanhållen och sömlös LSS verksamhet för både unga och vuxna 

 Effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget  

Nuläge/resultat 
 
Förvaltningen för arbete och lärande medverkar i utvecklingen och omställningsarbetet för att 
myndighetsutövningen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska 
organiseras på omsorgsförvaltningen.  
 
Inom avdelningen för ekonomiskt bistånd fortskrider implementeringen av den elektroniska 
ansökan för försörjningsstöd enligt planering. Inköpet av IT-verktyget som tillhandhåller E-tjänsten 
är klart, även stora delar av de tekniska lösningarna är installerade. Under våren har vissa 
anpassningar av blanketter och beslut utifrån avdelningen lokala behov genomförts. Under början 
på hösten ska de inplanerade utbildningsinsatserna för handläggare på avdelningen genomföras. 
Starten för den elektroniska ansökan för ekonomiskt bistånd planeras till mitten av oktober 2021. 
Under första delen av uppstartsperioden kommer ett mindre urval av klienter att påbörja 
användningen av tjänsten för att testa all funktionalitet och säkerställa både funktion och de 
rättsliga aspekterna.  
 
I linje med målet om effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget har det under våren 
inom socialpsykiatrin arbetats med implementering av arbetsmetoden IBIC (individens behov i 
centrum). IBIC bidrar till att ett mer behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för handläggare 
inom socialpsykiatrin. Det systematiska arbetssättet ger säkrare överföring och återanvändning av 
information. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt samt att 
de får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och 
delaktighet.  
 
Under våren 2021 har det arbetats för att ta fram en IT-plan för förvaltningen för arbete och 
lärande. Den framtagna IT-planen beskriver samtliga av förvaltningens digitaliseringsuppdrag som 
ska arbetas med på både kort och lång sikt.  
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Ledningsprocess – Personalpolitisk riktning  

 

 Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare 

Nuläge/resultat 
 

 Under våren har det arbetats för medarbetarnas ökade delaktighet i målarbetet vid 

förvaltningen för arbete och lärande. Det har genomförts möten med ledningen gällande 

både arbetet med förvaltningen innevarande mål men stort fokus under våren har varit att 

gemensamt ta fram förslag på mål och utvecklingsområden inför framtiden. Utöver det har 

arbetsledare på olika sätt inom sina respektive verksamheter integrerat även sina 

medarbetare det arbetet.   

 Våren 2021 har ett särskilt fokusområde varit arbetet med värdegrunden, särskilt viktigt har 

varit att samtliga medarbetare ska känna till Alvesta kommuns värdegrunden och att den 

ska vara tillgänglig. Värdegrunden har tagits upp på arbetsplatsträffar (APT) på 

förvaltningens samtliga verksamheter och kommer att vara en del av medarbetarsamtalen 

under hösten. 

 Förvaltningen har under första halvåret av 2021 genomgått vissa organisationsförändringar, 

ett fokusområde har varit att under dessa processer se till att närvarande arbetsledning ska 

finnas tillgänglig för samtliga medarbetare inom alla verksamheter. Löpande avstämningar 

har varit särskilt viktigt. 

 Med anledning av att minska smittspridningen på grund av Covid-19 har förvaltningen på 

olika sätt arbetat för att följa aktuella rekomendationer och anpassa verksamheterna efter 

omständigheterna. Hemarbetet har utökats under våren och samtliga medarbetare har fått 

möjlighet att anpassa sin arbetsmiljö hemma i den utsträckning det är möjligt. 

 
 
Ledningsprocess – Hållbarhetspolitisk riktning 

 

 Öka antalet aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030 

Nuläge/resultat 
 
Under våren har det på Allbo Lärcenter arbetats för att se över sophanteringen och återvinning 
inom skolans område. En överenskommelse framtagen med arbetsmarknadsavdelningen och Allbo 
Hus för hantering av sopor och återvinning på skolan område. Det arbetas med att även ta fram 
rutiner både för återvinning och källsortering inomhus och sophantering på skolgården.  
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Verksamhetsprocess – Hållbar tillväxt 

 

 Utbildning som leder till självförsörjning  

 Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning 

Nuläge/resultat 
 
Det är ett pågående arbete att påskynda självförsörjningen för individer. Verksamheten anpassas 
löpande efter omvärlden fluktueringar. Det har även skett omprioriteringar i budgeten för att lägga 
mer resurser på arbetsmarknadsdelen och två arbetsmarknadskoordinatorer har anställts. Fokus för 
arbetsmarknadskoordinatorer ska vara personer som lever på försörjningsstöd och är mellan 24 och 
45 år. Arbetsmarknadskoordinatorerna kommer att ha tät samverkan med socialsekreterare och 
Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer.  
 
I arbetet med tidiga insatser för att få ut individer till självförsörjning har förvaltningen startat ett 
ungdomskontor på arbetsmarknadsavdelningen. Ungdomskontoret riktar sig till arbetssökande 
mellan 18–25 år och erbjuder: 

 Möjlighet att träffa en coach som hjälper i jobbsökandet 

 Möjlighet att träffa en Studie och yrkesvägledare 

 Hjälp att hitta en praktikplats på antingen företag eller i kommunen 

 Möjlighet att prova på ett jobb i Kommunen under 4 månader 

 Få stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och dess insatser 

Sedan starten har man haft kontakt med cirka 85 ungdomar, sex har gått till arbete och planen är 
att ytterligare tio ungdomar ska komma ut i arbete under hösten 2021. 
 
Under våren 2021 har det arbetats för utveckling av vuxenutbildningen vi Allbo Lärcenter. Bland 
annat har förslag på nya inriktningar för vuxenutbildning i kombination med SFI tagits fram. Under 
hästen 2021 kommer tre nya kombinationsutbildningar att starta; lager och logistik, handel och 
restaurangbiträde. Nämnden har även beslutat om start av gymnasiala lärlingsutbildningar, 
nuläge/resultat för det redovisas under verksamhetsprocessen Barn och ungas behov.  
Gymnasial lärlingsutbildning. 
 
En arbetsgrupp är bildad med fokus på att bland annat att ta fram förslag på möjlighet till 
chattfunktion för studie- och yrkesvägledare. Arbete pågår att upprätta behovsanalys, utifrån det 
som framkommer från behovsanalysen och erfarenhetsutbyte med andra kommuner kommer 
arbetsgruppen att ta fram lämpliga alternativ för chattfunktion.    
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Verksamhetsprocess – Människors vardag 

 

 Den lokala överenskommelsen (LÖK) ska prägla förvaltningens arbete 

Nuläge/resultat 
 
Under året har aktivt arbete pågått för implementering och uppföljning av den strategiska 
överenskommelsen i Kronobergs län (SÖK). Ett styr- och uppföljningssystem är framtaget för arbete 
med den strategiska överenskommelsen som ska leda fram till indikatorer för implementering av 
den lokala överenskommelsen (LÖK) tillsammans med arbetsförmedlingen under hösten/vintern 
2021. Den lokala överenskommelsen har även bidraget till ett ökat samarbete mellan Allbo 
Lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen samt mellan vuxenutbildningen och ekonomiskt bistånd. 
 
 

 
 
Verksamhetsprocess – Barn och ungas behov 

 

 Barnens bästa gäller i Alvesta! 

Nuläge/resultat 
 
I arbete med barnets bästa i Alvesta har fokus varit att utveckla familjecentrum till familjecentral. 
Region Kronoberg och Alvesta kommun har en pågående planering för familjecentral i Alvesta. 
Målsättningen är fortsättningsvis att familjecentralen ska vara klar under 2022. Ett förslag på 
ritning/byggnation kommer att presenteras under hösten 2021. Under 2021 har det genomförts ett 
antal studiebesök på familjecentraler i länet där syftet varit att få kunskap i utformandet av en 
familjecentral i Alvesta, ett antal studiebesök planeras även till hösten 2021.  
 
För att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet ska en barnkonsekvensanalys 
finnas med. I utredningsarbetet inom förvaltningen för arbete och lärande används 
barnkonsekvensanalyser.  Konsekvensanalyser finns numera även med i tjänsteskrivelser och 
tjänstemän ska där redogöra för de olika konsekvensområdena som legat till grund för beslutet 
genom att tänka utifrån barnrättsanalys, ekonomiska konsekvenser, socioekonomiska konsekvenser 
med flera. Inom kommunen pågår även arbete att ta fram ett kommunövergripande styrdokument 
avseende barnkonsekvensanalyser som ska gälla för samtliga verksamheter hela kommun. 
 
Under våren 2021 har familjeorienterat boendestöd initierats och kommer att under hösten ha 
implementerats fullt ut på samtliga enheter inom avdelningen Barn. För ändamålet finns även en 
utsedd arbetsgrupp som arbetar med att hitta och föreslå en långsiktigt hållbar lösning gällande 
användbart och välfungerande dokumentationssystem för verksamheterna för insatsen 
familjeorienterat boendestöd.  
 
I Alvesta kommun, ett samarbete mellan förvaltningen för arbete och lärande och barn och 
elevhälsan finns det ett redan etablerat närvaroteam som riktar sig till elever i grundskolan. 
Närvaroteamet arbetar processtyrt kring elever med problematisk skolfrånvaro. Under våren har 
arbete påbörjats med att utveckla närvaroteam även för gymaniselever i Alvesta kommun. Det 
arbetas bland annat för att förstärka IM-alternativ som arbetar med att fånga upp elever med 
behov av särskilda insatser och stöd.    
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Nämnden för arbete och lärande beslutade under våren 2020 att till hösten 2021 starta nationella 
yrkesprogram i form av gymnasiala lärlingsutbildningar. Nu inför höstterminen 2021 har två 
nationella yrkesprogram startat vid Alvesta Gymansieskola. Yrkesprogrammen är i form av 
gymnasiala lärlingsutbildningar; ett vård- och omsorgsprogram och ett barn- och fritidsprogram. 
Elever folkbokförda i Alvesta kommun med examen inom tre år har under de senaste åren varit runt 
56 %. För att öka antalet elever som tar examen inom tre år ska det fortsatt arbetas med att öka 
lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för elever. 
Kommunens kostnader för köp av utbildning har skenat de senaste åren, genom att utöka utbudet 
och säkerställa en bredare valmöjlighet för elever på lokal nivå är prognosen att fler elever kommer 
erhålla en gymnasieexamen inom tre år samt att förvaltningen kan i större utsträckning påverka de 
kostnader som idag finns för köp av utbildning.  
 
Genom att öka antalet elever på gymansiet på hemmaplan ökar även möjligheterna till uppföljning 
av elevers frånvaro och att tidigt förslå insatser som ska bidra till att elevers frånvaro minskar, att 
eleverna klarar målen och på så sett erhåller sin gymanisexamen inom tre år. Under våren 2021 har 
kontakten med externa gymnasieskolor utökas markant. Löpande kontakt sker med samtliga 
gymnasieskolor där elever folkbokförda i Alvesta kommun läser, detta med anledning av att se till 
att månatliga frånvarorapporter inkommer till förvaltningen. Sedan årsskiftet 2020/2021 finns det 
en avsedd medarbetare vid förvaltningen som arbetar med att se till att månatliga rapporterna 
inkommer och att elevlistorna i systemet IST-administration uppdateras enligt de inkomna 
underlagen. Under våren 2021 har det även arbetats med att ta fram rutin/process för arbetet. 
 

 
Verksamhetsprocess – Trygg välfärd 

 

 Förebyggande och tidiga insatser 

Nuläge/resultat 
 
Inom förvaltningens samtliga verksamheter arbetas det med fokus på förebyggande och tidiga 
insatser. I samverkan med polisen och övriga verksamheter inom kommunen som ansvarar för unga 
pågår ett gemensamt arbete med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Aktuella berörda 
personer från respektive verksamhet träffas återkommande i samverkansmöten för att få en 
gemensam lägesbild. Medarbetare inom förvaltningen deltar även på elevhälsomöten inom 
utbildningsförvaltningen, genom att informera aktörer på det lokala planet uppnås effekt för tidig 
upptäckt. Utvecklingen av Familjecentral är en av yttersta vikt för att tidigt upptäcka behov hos barn 
och vuxna i syfte att minimera högintensiva insatser i framtiden samt främja språkutvecklingen hos 
både unga och vuxna. 
 
Fältverksamheten utvecklar och utökar sin samverkan med aktörer på det lokala planet. Fält är 
närvarande i stor utsträckning där unga befinner sig och synliggör möjligheter. Intensivt arbete görs 
för att få möjlighet att närvara på skolor och bli en naturlig del av ungas vardag. Under året har 
samverkan utökats mellan fältverksamheten och Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
För mer säker digital kommunikation mellan klient och socialsekreterare inom samtliga 
myndighetsområden har det tagits fram möjligheter till säker meddelandefunktion direkt via 
verksamhetssystemet LifeCare. Aktuell klient får avisering via SMS, för att ta del av det inkomna 
meddelandet krävs inloggning med mobil bank ID. Under september och oktober 2021 är det 
inplanerade utbildning i hantering av meddelandefunktionen.  
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

Skriv text här 
 

 
 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Nämnden för arbete och lärande har per den 31 augusti förbrukat 171,7 miljoner kronor av 
totalbudgeten på 223,5 miljoner kronor. Detta är cirka 77 % av totalbudgeten.  Om jämförelse görs med 
budget på åtta månader så är avvikelsen dryga 20 miljoner kronor per den 31 augusti.  Dock förväntas 
mer intäkter till verksamheten under hösten vilket kommer att förbättra den förväntade negativa 
avvikelsen vid årets slut. En del besparingsåtgärder av de olika delarna inom förvaltningen kommer inte 
att få någon effekt förrän under hösten vilket också medför att avvikelsen förväntas förändras. 
 
Helårsprognos för nämnden totalt sett landar på en negativ avvikelse på -19,7 miljoner kronor. Den 
största avvikelsen är för köpt utbildning där helårsprognosen förväntas bli -12 miljoner kronor. För 
Avdelning barn och vuxen förväntas budgeten för placeringar överskrida sitt anslag, både vad gäller 
placeringar inom enhet barn och inom enhet vuxen. För enhet vuxen har antalet placeringar ökat sedan 
föregående prognos vilket påverkar totala avvikelsen. Övriga enheter inom avdelning barn och vuxen 
förväntas inte ha några större negativa avvikelser. 
 
Ytterligare en anledning till den förväntade avvikelsen är att försörjningsstödet inom avdelning 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från budget med dryga 3 miljoner kronor. Avvikelsen vad gäller 

Tabell 1. Driftredovisning

Mnkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Intäkter -32,6 -30,0 -2,6 -52,2 -55,1 2,9 -66,8

Personalkostnader 85,5 86,4 -0,9 126,9 127,9 -1,0 132,5

Övriga kostnader 98,3 115,3 -16,9 148,8 170,3 -21,6 180,4

Summa 151,2 171,7 -20,5 223,5 243,2 -19,7 246,1

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

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mnkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Nämnd 1,0 0,8 0,1 1,4 1,4 0,0 1,3

Förvaltningskontor och övergripande 

verksamhet
70,8 77,5 -6,7 107,7 120,7 -13,0 121,4

varav köp av utbildning 51,1 56,6 -5,5 76,6 88,6 -12,0 88,4

Avdelning Barn och Vuxen 41,2 45,1 -4,0 60,1 62,1 -2,0 60,1

Avdelning Ekonomiskt bistånd 18,3 21,2 -3,0 27,4 30,6 -3,2 31,2

Avdelning Allbo lärcenter 20,1 27,0 -6,9 26,9 28,4 -1,5 32,1

varav egen gymnasieutbildning 4,7 5,6 -0,9 7,0 8,0 -1,0 6,4

varav svenska för invandrare (SFI) 2,9 3,2 -0,3 4,4 3,9 0,5 4,8

varav egen vuxenutbildning 4,2 8,6 -4,4 3,1 4,1 -1,0 5,6

varav arbetsmarknadsenheten 4,0 4,9 -0,9 6,0 5,4 0,6 8,7

Summa 151,2 171,7 -20,5 223,5 243,2 -19,7 246,1

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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försörjningsstödet består både av utbetalningar av försörjningsstöd och av minskade intäkter från 
migrationsverket. Beträffande Avdelning Allbo lärcenter förväntas totalt sett en avvikelse vid årets slut 
på cirka -1,5 miljoner kronor. Utfallet per 31 augusti ser emellertid mer negativt ut, dock förväntas dels 
intäkter komma avseende både migrationsverket, Skolverket och arbetsförmedlingen, dels förväntas en 
del besparingsåtgärder för avdelningen att få effekt under andra delen av året.  
 
För den egna gymnasieutbildningen förväntas en avvikelse på knappt -1 miljoner kronor, vilket är en 
förbättring i förhållande till föregående prognos. Även för SFI-utbildning ses en förbättring, vilket 
förväntas ge en positiv avvikelse vid årets slut. När det gäller övriga vuxenutbildningar är utfallet per 31 
augusti inte i nivå med budget, vilket beror på intäkter från Skolverket som inte har kommit 
verksamheten till godo. Mer intäkter förväntas komma under hösten vilket gör att den negativa 
avvikelsen begränsas till cirka -1 miljoner kronor. Viktigt att ha i åtanke är att intäkterna från Skolverket 
för de statsbidragsfinansierade utbildningarna är beroende av elevernas resultat. Detta gör att 
prognosen och i förlängningen avvikelsen vid årets slut kan bli en annan. När det gäller 
arbetsmarknadsenheten så förväntas en positiv avvikelse vid slutet av året, men även där ser utfallet 
per 31 augusti negativt ut. Detta beror på att besparingsåtgärder inte får full effekt förrän under hösten. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
 

 
 

Åtgärd Besparing Ansvarig P lanerad 

uppföljning 

datum

1

Avslutade familjehem, avd 

Barn&Vuxen 250 Avd B&V höst 2021 aug 2021

2

Lägre placeringskostnad, avd 

Barn&Vuxen 200 Avd B&V höst 2021 aug 2021

3

Ökade intäkter intern 

service, AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021

4

Vakanssättning personal 

AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021

5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 1034 Avd B&V juni 21 aug 2021

6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 600 Köp av utb juni 21 aug 2021

7

Minskade personalkostnad 

Gymnasiet 260 Gymnasiet juni 21 aug 2021

8

Minskad personalkostnad 

AMA 200 AMA aug 21 aug 2021

9 Intäkter IM yrk 477 Köp av utb juni 21 aug 2021

10 VFG 950 Köp av utb juni 21 aug 2021

Summa per den 21-08-23 

beräknat i prognos 4371
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De besparingar som planeras är några tjänster på olika enheter som kommer att hållas vakanta. Vidare 
har intäktskravet på några enheter höjts och övriga kostnader i form av olika placeringar förväntas att 
minska då den/de aktuella placeringen/placeringarna beräknas att avslutas. 
 
Effekter enligt åtgärdsplan per 2021-08-31 

 
 
Effekten av planerade åtgärder är per den 31 augusti cirka 1,4 miljoner kronor. Ökat intäktskrav står 
för den största delen, cirka 1,2 miljoner kronor, medan personal och övriga kostnader bidrar med cirka 
0,2 miljoner kronor. 
 

Löpnr Åtgärd Uppföljnings

datum

Effekt 

per 

uppföljni

ngs- 

datum kr

Effekt per uppföljningsdatum - 

beskrivning

1

Avslutade familjehem, 

avd Barn&Vuxen 2108 80 besparingen startar 210615

2

Lägre placeringskostnad, 

avd Barn&Vuxen 2108 50 Besparingen startar 210801

3

Ökade intäkter intern 

service, AMA 2108 0 Löpande ökning under året

4

Vakanssättning personal 

AMA 2108 0 Besparingen startar 210901

5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 2108 1034

Statsbidrag som tillförs för att 

täcka kostnader familjehemsvård

6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 2108 0

Sänkta kostnader för köp av 

externa gymnasieplatser

7

Minskade 

personalkostnad 

Gymnasiet 2108 52

Minskad personalkostnad 

Gymnasiet

8

Minskad personalkostnad 

AMA 2108 0 Minskad personalkostnad AMA

9 Intäkter IM yrk 2108 220 Intäkt försäljning av utbildning

10 VFG 2108 0 Köp av utbildning

Summa 1436

Summa utifrån redovisning i 

ekonomisystemet
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2.2 Investeringsredovisning 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Hittills har inget av investeringsbudgeten förbrukats, men investeringsfakturor är på väg och avser då i 
första hand inventarier. 
 
  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mnkr Utfal l  

202108

Budget 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l  

202012

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Inventarier FAL 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 300,0 42,7

0,0 0,0

0,0 0,0

Summa 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 300,0 42,7

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

Prognos 202112
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3 Fri disposition för nämnden 

Nyckeltal Janua
ri 

Febru
ari 

Mars April Maj Juni Juli Augu
sti 

Septem
ber  

Ekonomiskt bistånd 
Hushåll t.o.m. 24 år 

Aktuella 
68 62 63 56 59 

54 60 55  

Öppnade 
6 3 8 3 4 

6 8 5  

Avslutade 
2 3 2 1 1 

1 4 5  

Hushåll från 25 år 

Aktuella 
298 292 281 284 286 

263 275 261  

Öppnade 
16 14 18 19 19 

14 13 11  

Avslutade 
11 7 16 9 6 

8 9 11  

Flyktinghushåll, 
aktuella - - - - - - - - - 

Enhet Vuxen 
HVB SoL 

6 5 7  8  6 
2 3 8  

Familjehem SoL 
0 0 0  0  1 

1 1 1  

HVB LVM 
2 2 2  1  1 

1 1 1  

Enhet Barn 
HVB SoL 

5 5 5  5 
5 6 6 6  

HVB LVU 
4 4 4  4 

4 3 4 3  

Familjehem SoL 19 17 16 15 14 14 10 11  

Familjehem LVU 5 6 6 6 4 3 4 3  

Kontaktfamilj 6 6 6 6 6 6 6 6  

Kontaktperson 15 15 16 14 14 14 13 13  

Antal i eget bo. 
ensamkom. 1 1 1  1  1 

1 1 1  

Stöd- och behandlingsenheten 

Antal i stödboende 13 13 12 12 12 12 12 12  

Arbetsmarknadsavdelningen 

Inskrivna personer 
101 104 108 

104 103 100 100   

Arbetsmarknads 
anställda 80 77 74 

70 68 66 65   

Avslutade till arbete 
0 1 0 

0 1 1 0   

Avslutade, övriga       Tot  
37 

  

Alvesta gymnasieskola 
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IM, hemkommun 
78 76 75 

71 71   95 92 

IM köpta platser 
    50 

3 3    1 

Nationella program 
    707 

735 735     703 

KAA, aktuella   117 113 112     

Vuxenutbildning  
Grundläggande 
vuxenutb. 192 186 235  161 

164 113    

SFI A (kväll och flex)   18 19 17     

SFI B (kväll och flex)   49 (9) 53 (9) 44 
(7) 

    

SFI C (kväll och flex)   57 
(22) 

59 
(15) 

59 
(16) 

    

SFI D (kväll och flex)   24 
(25) 

25 
(14) 

26 
(20) 

    

SFI-lärling    26 29 68    

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Dnr 2021-00080 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans per augusti 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att 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 2020, att 
när nämndens ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget 
ska en åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden 
som en stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020). 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans vilken har redovisats kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Inga ytterligare åtgärder har tillförts nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan 
för budget i balans sedan nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 17 
juni 2021. Förvaltningen arbetar aktivt med att genomföra och följa upp de 
åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen. I åtgärdsplanen per augusti 2021 följs 
resultat av de åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen under 2021 upp och 
redovisas nämnden.  

Total besparing under 2021, utifrån åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen, 
prognostiseras per augusti 2021 till cirka 4,37 miljoner kronor. Faktiskt besparing 
per augusti 2021 uppgår till cirka 1,44 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 2021. 

Åtgärdsplan för budget i balans per augusti, daterad den 25 augusti 2021.   
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Åtgärdsplan för budget i balans per augusti 2021 

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

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans vilken har redovisats kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Inga ytterligare åtgärder har tillförts nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan 
för budget i balans sedan nämnden för arbete och lärande sammanträde den 17 
juni 2021. Förvaltningen arbetar aktivt med att genomföra och följa upp de 
åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen. I åtgärdsplanen per augusti 2021 följs 
resultat av de åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen under 2021 upp och 
redovisas nämnden.  

Total besparing under 2021, utifrån åtgärder som har tillförts åtgärdsplanen, 
prognostiseras per augusti 2021 till cirka 4,37 miljoner kronor. Faktiskt besparing 
per augusti 2021 uppgår till cirka 1,44 miljoner kronor.    

. Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan för budget i balans per augusti, daterad den 25 augusti 2021.   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
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3 Ökade  intäkter  intern  service,  AMA 200 AMA dec  2021 dec  2021

4 Vakanssättning  personal  AMA 200 AMA dec  2021 dec  2021

5 Bidrag  socialstyrelsen  Familjehe'msvård 1034 AVd B&V juni  21 aug  2021

6 Minskade  kostnader  Köp utbildning 600 Köp  av utb juni  21 aug  2021

7 Minskade  personalkostriad  Gymnaiiet 260 Gymnasiet juni  21 aug  2021

8 Minskad  personalkostnad  AMA 200 AMA aug  21 aug  2021

9 Intäkter  IM yrk  - 477 Köp  av utb juni  21 aug  2021

10 VFG 950 Köp  av utb juni  21 aug  2021
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§ 45 Dnr 2021-00139 042 

 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram 
med åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle 
ge vid genomförande 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och beslutar att 
godkänna utredning avseende möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med 
åtgärder samt vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande. 

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra år nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomfört utredning utifrån uppdraget. I 
bifogad skrivelse redovisas åtta av tio punkter. Återstående två punkter kommer att 
redovisas vid nämndens sammanträde den 10 november 2021.    

Yrkanden 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föreslå att 
nämnden för arbete beslutar att ärendet ska återremitteras.     

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut att ta ställning till, 
förvaltningens förslag till beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2021. 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande, daterad den 31 
augusti 2021. 

KS § 85 bilaga 1: 10-punktsprogram, daterad den 8 juni, 

Information, nämnden för arbete och lärandes protokoll 20 maj 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med 
åtgärder samt vilken ekonomiskt effekt varje punkt 
skulle ge vid genomförande  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och beslutar att godkänna utredning avseende möjligheten att 
genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomiskt effekt varje 
punkt skulle ge vid genomförande.  

Sammanfattning 

I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra år nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande.  

Förvaltningen för arbete och lärande har genomfört utredning utifrån uppdraget. I 
bifogad skrivelse redovisas åtta av tio punkter. Återstående två punkter kommer att 
redovisas vid nämndens sammanträde den 10 november 2021.    

Beslutsunderlag 

Utredning om möjligheten att genomföra 10-punktsprogram med åtgärder samt 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle ge vid genomförande, daterad den 31 
augusti 2021. 

KS § 85 bilaga 1: 10-punktsprogram, daterad den 8 juni, 

Information, nämnden för arbete och lärandes protokoll 20 maj 2021. 

  
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef  
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Utredning om möjligheten att genomföra 10-
punktsprogram med åtgärder samt vilken ekonomisk 
effekt varje punkt skulle ge vid genomförande  

1. Heltidsaktivering som krav på motprestation vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd.   

Rätten till ekonomiskt bistånd förutsätter att individen gör vad den kan utifrån sin 
egen förmåga i syfte att kunna nå egen försörjning och anvisas till lämpliga insatser. 
Genom att utveckla insatser, metod och förhållningssätt utifrån heltidsaktivering kan 
Alvesta kommun säkerställa att biståndsbehövande snabbare kan erbjudas rätt insats 
utifrån individens egen arbetsförmåga. Av 4 kap.4 § socialtjänstlagen framgår det att 
nämnden får begära att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet, om den enskilde inte har kunnat beredas någon 
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.   

Redogörelse 

Förslaget i punkt 1 ” Heltidsaktivering som krav på motprestation vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd” bedöms inte generera någon ytterligare besparing för 
nämnden för arbete och lärande utöver det som redogjordes för i åtgärdsplan per 
den 17 juni 2021. 

 
 Under förutsättning att nämnden kan påverka Arbetsförmedlingens 

planering och insatser för individen, är heltidsaktivering ett krav för rätt till 
bistånd enligt socialtjänstlagen för den som bedöms arbetsför. Något som 
Alvesta socialtjänst tillämpar och tillämpat sedan socialtjänstlagen trädde i 
kraft. Viktigt att konstatera att arbetsförmedlingen inte kan anvisa till 
kommunens arbetsmarknadsinsatser utan enbart till av myndigheten 
upphandlade privata aktörer. Skulle socialtjänsten själva anvisa till 
kommunala insatser kommer medborgaren att förlora kvalificeringstid på 
arbetsförmedlingen och även förlora den inkomst som är förenat med 
insatser som Arbetsförmedlingen anvisat till. Exempel på inkomst är 
aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning. Det innebär att det är svårt, till 
och med omöjligt, att bedriva samverkan med Arbetsförmedlingen för 
närvarande. Detta till följd av den arbetsmarknadspolitik som bedrivs från 
regeringen. 

 Nämnden har fortlöpande arbetat med att anpassa sina verksamheter för 
att påskynda självförsörjning efter de förändrade förutsättningarna för 
samverkan från statliga myndigheter. Vad gäller närvaro på exempelvis 
svenska för invandrare (SFI), som ofta är en av flera insatser som 
Arbetsförmedlingen anvisat individen till, följer nämnden upp 
närvaro/frånvaro noggrant direkt från utbildningen. Ogiltig frånvaro från 
studierna ger avdrag på rätten till försörjningsstöd.  
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 Socialsekreterarna följer upp sökta anställningar för den som bedöms 
arbetsför. Minst femton arbeten i månaden skall redovisas med annons och 
bekräftelse från arbetsgivare att ansökan mottagits.   

 Efter omdisponering i budgeten kommer två arbetsmarknadskoordinatorer 
att anställas. Placeringen kommer att vara på arbetsmarknadsenheten med 
tätt samarbete med medarbetare på avdelningen ekonomiskt bistånd. 
Målgruppen är personer som uppbär försörjningsstöd, är 25 till 45 år och 
har bedömd arbetsförmåga. Huvuduppdraget är att skynda på vägen mot 
egenförsörjning genom att koordinera individens, Arbetsförmedlingens och 
externa aktörers åtgärder. Kartlägga individen för att få en tydlig 
målsättning med åtgärderna. Att erbjuda arbetsmarknadskunskap 
individuellt och i grupp samt vid behov bistå i behövliga kontakter och 
skrivningar. Samverka intensivt med socialsekreterare om planeringen mot 
arbete, dokumentera progressionen och aktiviteten hos individen. Denna 
dokumentation kommer att ligga till grund för beslutet om rätten till 
ekonomiskt bistånd.  

2. Obligatoriska hembesök vid ansökan om försörjningsstöd 
Som ett led i kvalitetsarbetet för att garantera medborgarna rätt bidrag och förstärka 
vårt arbete mot fusk. Detta skulle även innebära en ökad möjlighet till tidig upptäckt 
av familjer och barn som är i behov av extra stöd.  
 

Redogörelse  

 Förslaget i punkt 2 ”Obligatoriska hembesök vid ansökan om 
försörjningsstöd” kommer inte att generera någon besparing för nämnden 
för arbete och lärande. 

 Justitieombudsmannen (JO) har vid flertal tillfällen konstaterat att 
socialtjänsten, för att kunna utreda rätten till försörjningsstöd, inte har rätt 
att göra oanmälda hembesök. Ej heller ställa krav för obligatoriska 
hembesök för rätt till bistånd. JO skriver i sitt senaste uttalande utfärdat i 
juni 2021 följande: ”Principerna om självbestämmanderätt och integritet är 
grundläggande för socialtjänstens verksamhet. Utrymmet för att inom 
ramen för ett ärende som rör rätt till ekonomiskt bistånd göra oanmälda 
hembesök torde således vara mycket begränsat och bör kunna godtas 
endas i undantagsfall, t.ex. om socialtjänsten befarar att det föreligger en 
nödsituation.”  

 Kommunernas socialtjänst har sedan januari 2020 skyldighet enligt 
bidragsbrottslagen och underrättelselagen att agera om man får kännedom 
om omständigheter som gör att vi har anledning att anta att ett bidrag 
felaktigt betalats ut av en annan myndighet. Exempel på sådan myndighet 
kan vara Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen. Den beslutande 
myndigheten ska då underrättas. Skyldigheten att informera omfattar såväl 
fall där det finns anledning att anta att en förmån har beslutats eller 
betalats ut med för högt belopp som fall där det finns anledning att anta att 
förmånen inte alls skulle ha utgått. Kommunernas socialtjänst har också 
skyldighet att underrätta Skatteverket om man misstänker felaktigheter i 
folkbokföringen. Rapporteringsskyldigheten gäller utöver adresser även 
identitet, civilstånd och relationer. När det förekommer misstanke om fusk 
med bidrag har Försäkringskassan och Skatteverket meddelats kontinuerligt 
av nämnden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver ett nätverk med 
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syfte att arbeta mot missbruk av socialförsäkringssystemet. Där är Alvesta 
kommun en part i arbetet.  

 Nämnden samverkar internt och externt gällande frågor som skall förhindra 
möjligheten till fusk med försörjningsstöd. Bland annat begär avdelning 
ekonomiskt bistånd ut information från avdelning barn och vuxen och 
arbetsmarknadsavdelningen. 

 Nämnden har i sina antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd beslutat om 
erbjudande om hembesök hos barnfamiljer som levt en längre tid på 
försörjningsstöd. Detta med syfte att upptäcka om barn- respektive familj 
är i behov av extra stöd i någon form. Detta sker löpande under året. I 
förekommande fall även i samverkan med socialsekreterare på 
förvaltningen som har ansvar för att erbjuda barn stöd.  

 

3. Rätt ersättning 
Intensifiera arbetet med att se till att individen hamnar i rätt system. Idag har vi 
personer som blir nekad sjukpenning med som FAL bedömer saknar arbetsförmåga. 
Ekonomiskt bistånd är en kortsiktig lösning på försörjningsstöd och är utformad för att 
täcka cirka tre månaders försörjning. Individer ska ha rätt hjälp rätt tid av rätt insats.  
 

Redogörelse  

Förslaget i punkt 3 ” Rätt ersättning” bedöms inte generera någon ytterligare 
besparing för nämnden för arbete och lärande.  

 
 Ekonomiskt bistånd är tänkt som en kortsiktig lösning på medborgarens 

försörjning. Nämndens uppdrag är främst att bistå och stödja individer till 
självförsörjning genom rätt åtgärd. 

 Nämndens tjänstemän gör vad som är möjligt med att bistå medborgare i 
kontakterna med Regionen och Försäkringskassan för att säkerställa att 
korrekt ersättning kan utgå. Regionen har meddelat att personer utan 
sjukpenningsgrundande inkomst inte kan erhålla läkarintyg från dem 
eftersom de inte har rätt till inkomst i form av sjukpenning och Regionens 
resurser är begränsade. Försäkringskassans regler är tydliga. Grundlig 
utredning med intyg som visar att individen inte kan arbeta vare sig nu eller i 
framtiden måste finnas. Individen skall ha prövat olika åtgärder över tid så att 
alla möjligheter till alternativ försörjning på arbetsmarknaden är uttömda. 
Detta är en lång och komplicerad process som socialsekreterarna så långt 
möjligt redan bidrar till individuellt. Oftast med resultatet att individen inte 
har rätt till sjukpenning/sjukersättning. Samtliga hushåll som uppbär 
ekonomiskt bistånd på grund av sjukdom har en pågående process med 
ansökningar eller fått avslag på sin ansökan från Försäkringskassan.  

 Alvesta har tidigare haft samverkan med Regionen, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Samarbete genomfördes genom projekt riktat mot 
personer utan sjukpenninggrundad inkomst/SGI för ca 6 år sedan. Projektet 
hette Nollklassade. Inom projektet uppnåddes samarbete med 
Försäkringskassan och den planering som gjordes för fortsatt upparbetade 
kontakter med FK, sjukvård och arbetsförmedling gav förutsättningar för en 
bättre och mer rimlig planering för personer i den här situationen, ett bättre 
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mående för individen, möjlighet att rehabiliteras till arbete eller, i vissa fall, få 
rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning prövad. Förändrad politisk inriktning 
med avsaknad av lokal förankring och den utökade digitaliseringen har under 
de senare åren omöjliggjort denna samverkan vilket tjänstemän på 
förvaltningen inte kan påverka. 

 Det har under 2021 startat process för samverkan inom 
Samordningsförbundet Värend under perioden 2021-05-01 till och med 
2021-10-30, även denna process går under projektnamnet ”Nollklassade”. 
Processägare är Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun 
tillsammans och samverkansparter i processen är Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg. ” Nya” Nollklassade är en process 
som är till för de personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av 
sjukdom eller funktiondesättning och som får sin försörjning av kommunens 
ekonomiska bistånd. För att förenkla vägen till att kunna försörja sig på egen 
hand görs en kartläggning av processerna hos myndigheterna. Kartläggningen 
ska visa på hur kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och regionens 
hälso- och sjukvård möts för att underlätta för personen ska kunna försörja 
sig på egen hand eller få den försörjning som personer har rätt till.   

 

4. Öka arbetet med hemmaplanslösningar och tidiga insatser 
vid samsjuklighet genom missbruksorienterat boendestöd  

Vid samsjuklighet skall besök av boendestödjare samt personal från avdelning vuxen-
missbruk ske gemensamt. Vi önskar samverkan mellan psykiatrin och missbruk för att 
nå fler personer tidigare och på så sätt minska kostnaden för placeringar. Vi utökar 
även möjlighet för våra invånare med missbruksproblematik att få stöd i det egna 
hemmet, deras trygga punkt 

Redogörelse  

Förslaget i punkt 4 ”Öka arbetet med hemmaplanslösningar och tidiga insatser vid 
samsjuklighet genom missbruksorienterat boendestöd” bedöms inte generera 
någon ytterligare besparing för nämnden för arbete och lärande. 

 Merparten av de personer som är aktuella för missbruksproblematik vid 
förvaltningen har någon samexisterande psykisk sjukdom och/eller psykisk 
funktionsnedsättning (samsjuklighet). De vanligaste diagnoserna är 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom ADHD eller Autism), men 
också schizofreni, ångestproblematik, bipolär sjukdom, 
personlighetsstörningar m.m. är vanligt förekommande. Detta innebär att 
personer från målgruppen oftast är i behov av ytterligare stöd utöver 
”renodlad” missbruksbehandling. Med missbruksbehandling menas här 
framförallt samtalsbehandling. 
Personer som är i ett aktivt missbruk eller rehabiliteras från sitt missbruk, 
erfar i hög utsträckning att de inte har samma tillgång till vård- och 
stödinsatser som andra. Det förekommer alltjämt mycket fördomar om 
alkohol, narkotika och spelmissbruk, vilket ofta leder till att personer som 
lider av sådan problematik förvägras insatser eller prioriteras ned. Utifrån 
denna vetskap så reformerades Alvesta kommuns öppenvård för missbruk 
(Stöd- och behandlingsenheten) under 2018. Inför att den ”Integrerade 
mottagningen för missbruks-och beroendevård i Kronobergs län” skulle 
öppna 2019, så ändrades flera arbetsmetoder vid Stöd- och 
behandlingsenheten i Alvesta. Detta eftersom den integrerade mottagningen 
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då skulle få i uppdrag att ta över den sedvanliga missbruksbehandlingen från 
kommunernas öppenvård. Detta innebar bland annat att behandlare- och 
behandlingsassistentstjänster försvann och istället infördes och rekryterades 
en för förvaltningen ny befattning, socialpedagoger.  

 Socialpedagogerna utför flera olika typer av tjänster och uppdrag. Deras 
primära uppdrag är dock att erbjuda personer med samsjuklighet ”hemnära 
stöd för ökat vardagsfungerande”. Det hemnära stödet kan i allt väsentligt 
likställas med det stöd som boendestödjare utger till sina klienter. 
Socialpedagoger ska dock också utöver detta ha kompetens och vana att 
möta personer i aktivt missbruk, arbeta uppsökande, motiverande och 
behandlande, särskilt mot de personer som inte har förmåga att tillgodogöra 
sig samtalsbehandling på sedvanligt vis. Det hemnära stödet ska som regel 
utföras i den enskildes hem. 

 Samarbete emellan boendestödjare och socialpedagoger förekommer redan 
idag. Dock är det ovanligt att en person erhåller stöd från båda enheterna 
samtidigt. Detta framförallt för att erfarenhet visat att rollfördelningen blivit 
svårhanterad och otydlig för alla inblandade. På avdelning barn och vuxen 
pågår dock översyn och utveckling av flera processer och samarbetsmetoder 
(såsom familjeorienterat boendestöd). I detta arbete kommer samarbete 
mellan boendestödjare och socialpedagoger att belysas, inte minst avseende 
de personer som har ett omfattande behov av stöd i sin vardag (över 10 
timmars stöd per vecka) men ändå bedöms kunna bo i ett ordinärt boende.    

 

5. Att försörjningsstöd som utbetalas av Alvesta kommun ej 
ska kompensera för studiebidrag som dras in på grund av 
skolk.  

 

Redogörelse 

Förslaget i punkt 5 ”Att försörjningsstöd som utbetalas av Alvesta kommun ej ska 
kompensera för studiebidrag som dras in på grund av skolk” bedöms inte generera 
någon besparing för nämnden för arbete och lärande. 

 Vid bristande närvaro vid undervisning/praktik på gymnasiet sänks 
utbetalningen av studiebidrag från centrala studiemedelsnämnden (CSN). 
Orsakerna till frånvaron kan vara många, exempelvis kan finnas behov av 
insatser från socialtjänsten. Föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot sina 
barn under gymnasieutbildningen. Kammarrätten har konstaterat att 
”underårig gymnasiestuderande saknar underhållsskyldighet gentemot sina 
föräldrar, varför det inte kan ställas krav på dem att bidra till hushållets 
försörjning”.  

 Socialtjänstlagen kräver individuella bedömningar i samband med beslut om 
bistånd. Socialtjänsten i Alvesta har ingen generell regel att studiebidrag som 
dragits in på grund av bristande närvaro skall kompenseras eller inte 
kompenseras. Socialsekreterarna gör individuella bedömningar där orsaken 
till frånvaron är styrande för beslutet. Följaktligen förekommer både avslag 
och bifall i dessa situationer precis som lagstiftningen påkallar. 
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6. Arbetsmarknadsenheten – Ge i uppdrag att arbeta mot 
näringsliv med praktik på den reguljära arbetsmarknaden  

 

Redogörelse 

Förslaget i punkt 6 ”Arbetsmarknadsenheten- Ge i uppdrag att arbeta mot 
näringsliv med praktik på den reguljära arbetsmarknaden” bedöms i dagsläget inte 
generera någon ytterligare mätbar besparing för nämnden för arbete och lärande. 

 Arbetsmarknadsenheten (AME) har sedan 
arbetsmarknadsavdelningens/arbetsmarknadsenhetens tillkomst jobbat med 
tydliga spår ut på den reguljära arbetsmarknaden. Under perioden 2017-
2020 har AME haft en Matchare* kopplat till dig med uppdraget att matcha 
deltagare ut till det regionala näringslivet. Denna matchare har knutits till 
Alvesta kommun via Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg. 

 När det kommer till år 2021 har AME via ESF-projektet Fasetten en person 
kopplad till sig med uppdrag att jobba med näringslivet utifrån ungdomars 
behov. Detta har synergieffekter även för de andra deltagarna som är 
inskrivna vid AME. Coronapandemin har självklart ställt till en hel del när det 
gäller besök på företag med mera.  

 När det kommer till praktik har Arbetsförmedlingens förändringar gjort det 
svårt för Alvesta kommun att själva jobba med praktikplatser då det är 
upphandlade aktörer hos Arbetsförmedlingen som har det uppdraget. 
Däremot fortsätter matchningsuppdraget och i samverkan med de 
upphandlade aktörerna kommer det att hittas olika lösningar.  

 Genom omdisponering av budgeten har AME  under hösten 2021 anställt två 
arbetsmarknadskoordinatorer som i en del av uppdraget kommer att 
samverkan med ovan nämnda aktörer och Arbetsförmedlingen. 

 Ungdomskontoret (UK) på AME arbetar med arbetslösa ungdomar upp till 25 
år, både de som är aktuella på ekonomiskt bistånd och de som kontaktar dem 
själva. På UK arbetar en arbetsmarknadskoordinator och en 
projektmedarbetare från Fasetten. De hjälper unga nyarbetslösa att söka 
arbete eller studier. UK har regelbundna möten med Syv, KAA och fältare för 
att samordna kontakter för de unga. Från kommunstyrelsens budget riktat till 
insatser mot ungdomsarbetslöshet har UK fått 500 000kr för anställningar 
inom kommunen, samt finns det 500 000kr från Arbetsförmedlingen för 
anställningsstöd riktat till de som tog gymnasieexamen 2020 och 2021. Vid 
skolslutet skickades infobrev om UK ut till alla som tog studenten 2020 och 
2021. Under sommaren har 85 unga kontaktat UK och alla har fått individuell 
kontakt.  

 AME jobbar tillsammans med Allbo Lärcenter kring praktiksamordning i 
SFI/lärling-utbildningar som bedrivs i samverkan under 2021. 

 
De pågående insatser som beskrivs ovan kan innebära ekonomisk besparing, men 
eftersom insatserna inom området antingen är nyligen uppstartade eller ännu inte 
har påbörjats går det inte i nuläget att säkerställa vilka ekonomiska effekter 

insatserna kommer att innebära.   
 
 



Alvesta kommun 
Datum 

2021-08-31 
Referens 

NAL 042 2021-
00139 

Sida 

7(10) 

 

 

7. Kartlägg lokaler och möjlighet till samlokalisering  
 

Redogörelse  

Förslaget i punkt 7 ”Kartlägg lokaler och möjlighet till samlokalisering” bedöms inte 
generera någon ytterligare besparing för nämnden för arbete och lärande. Åtgärder 
för besparing inom detta område har löpande tillförts nämnden för arbete och 
lärandes åtgärdsplan för budget i balans per 17 juni 2021. Full effekt av åtgärderna 
kommer att framgå av nämnden för arbete och lärandes budget för år 2022. 

 Befintliga lokaler som nyttjas av förvaltningen för arbete och lärande är: 

Lokal Verksamhet  Kommentar 

Parkgatan 4-6 Myndighetsdel inom 
socialtjänst samt 
stabsfunktion 

 

Storgatan 27 
(Stjärnhuset) 

Stöd- och 
behandlingsenheten, 
Vuxen 
 
Riksdagsmannen, 
sysselsättningsverksamhet 
för vuxna missbrukare och 
personer med 
samsjuklighet 

 
 
 
 
Ny lokal planeras 
för verksamheten 
och kan vara klar 
vid senhösten 
2021 

Hjärtenhomsvägen 
Allbo Lärcenter 

All Vuxenutbildning samt 
Gymnasieskola, 
Administration 
Albagruppen mm.  

Utredning 
nybyggnation  

Centralgatan 11, 
Rådmannen  

Lokal för AVO-utbildning  

Hagagatan 6 Arbetsmarknadsenheten.   

Värendsgatan 12 B Stöd- och 
behandlingsenheten, Barn 
och familj 

Lokalerna delas 
med 
Pedagogcentralen 

Skolgatan 6 Kronan-huset, 
akutboende för vissa 
enskilda som inte kan 
tillgodose sin 
boendesituation genom 
egen försorg  

Utreds om det är 
möjligt att lämna 
över lokalerna till 
annan 
verksamhet i 
kommunen 

Värendsgatan 4 
(totalt tre lokaler) 

Tidigare lokal för 
Mötesplats Centrum   

Två av lokalerna 
är uppsagda från 
och med 31 
december 2021. 
Den återstående 
lokalen är 
uppsagd från 
mitten av 2022. 
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Ekonomisk effekt 
under 2022. 

Ängagårdsvägen 8 
C 

Rönnen – Boendestöd i 
ordinärt boende, personal 
och 
gemensamhetsutrymmen 
i anslutning till de 
enskildas lägenheter 

 

Allbotorget 6 Bågen, lokal för 
boendestödjarna  
 
Kompassen, daglig 
sysselsättning inom 
socialpsykiatrin  

 

Värendsgatan 20 Kompassen, daglig 
sysselsättning inom 
socialpsykiatrin - 
Cykelverkstad 

 

 

 Under augusti-oktober2021 kommer en extern arkitektkonsult arbeta 
tillsammans med förvaltningen för att ta fram underlag för hur nya lokaler för 
Allbo lärcenter kan utformas, för att ersätta modulerna. 

 Till höstterminen 2021 har förvaltningen för arbete och lärande lämnat 
lokalerna på Stenlyckeskolan. Vård- och omsorgsutbildningarna har 
samlokaliserats i Allbo Lärcenters lokaler på Hjärtenholmsvägen i Alvesta. 
Åtgärden genererar inte någon besparing i lokalkostnader men medför 
effektivare personalutnyttjande vilket genererar en besparing i 
lönekostnader. Åtgärden har tillförts nämnden för arbete och lärandes 
åtgärdsplan för budget i balans per 17 juni 2021.  

 Personalresurs vid arbetsmarknadsenheten har flyttat till Allbo Lärcenters 
lokaler för ett effektivare personalutnyttjande inom förvaltningen för arbete 
och lärande.  

 Kombinationsutbildning SFI och lärlingsutbildning bedrivs i samverkan mellan 
Arbetsmarknadsenheten och Allbo Lärcenter. Undervisning bedrivs i både 
Arbetsmarknadsenhetens lokaler och i Allbo Lärcenters lokaler för att så 
effektivt lokalutnyttjande som möjligt.  
 

 

8. Kartlägg vår lagstadgade verksamhet samt våra övriga 
verksamheter och deras kostnadseffektivitet  

Punkten redovisas vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 
november 2021 
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9. Se över personaltätheten ur effektivitets samt 
arbetsmiljöperspektiv, möjliga sammanslagningar av tjänster 
och avdelningar  

 

Redogörelse  

Förslaget i punkt 9 ”Se över personaltätheten utifrån effektivitets- samt 
arbetsmiljöperspektiv, möjliga sammanslagningar av tjänster och avdelningar” 
bedöms inte generera någon ytterligare besparing för nämnden för arbete och 
lärande. Åtgärder inom detta område har sedan tidigare tillförts nämnden för 
arbete och lärandes åtgärdsplan för budget i balans per 17 juni 2021. 

 Sedan år 2019 har förvaltningen för arbete och lärande minskat antalet 
heltidsanställd personal med motsvarande cirka 22 heltidstjänster. Under 
2019 redovisade nämnden för arbete och lärande en total personalkostnad 
på 132 miljoner kronor. Vid bokslutet för år 2021 förväntas nämnden för 
arbete och lärande redovisa en total personalkostnad motsvarande 119 
miljoner kronor. Minskningen mellan 2019 och 2021 förväntas motsvara 13 
miljoner kronor.  

 Samtidigt som personalkostnaderna har minskat har belastningen gällande 
antalet ärenden och ärendenas komplexitet ökat vid samtliga avdelningar och 
enheter som bedriver socialtjänst. Antalet elever vid SFI förväntas att minska 
något under kommande år men söktrycket på övriga vuxenutbildningar är 
högt och det finns en stor efterfrågan på ytterligare utbildningar. 

 Vid höstterminen 2021 startade nationella program i form av gymnasiala 
lärlingsutbildningar vid Alvesta Gymnasieskola. Utbildningar i egen regi 
förväntas sänka kostnaden för köpt utbildning och medför även ett 
effektivare personalutnyttjande vid Allbo Lärcenter. 

  Två tjänster som socialsekreterare/administratör vid förvaltningen har 
omvandlats till arbetsmarknadskoordinatorer. När en tjänst som 
socialsekreterare vid avdelning ekonomiskt bistånd har blivit vakanta har 
dessa inte ersatts utan en arbetsmarknadskoordinator. 
Arbetsmarknadskoordinatorerna är  organisatoriskt placerade vid 
arbetsmarknadsavdelningen. Behovet av arbetsmarknadskoordinatorer har 
därav tillgodosetts med befintliga ekonomiska medel.  

 Utifrån ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv ser förvaltningen ingen 
möjlighet att genomföra ytterligare neddragningar av antalet tjänster i 
dagsläget. Det är av stor vikt att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla 
kompetent personal för att kunna erbjuda kommuninvånarna kvalitativa 
insatser och god service och samtidigt bedriva kostnadseffektiv verksamhet.  

 Vid vakanser sker alltid en prövning om tjänsten behöver tillsättas inför 
utlysning av lediga tjänster och inför tillsättning av vikariat. Beslut om 
nyanställning och tillsättning av vikariat sker alltid i dialog med 
förvaltningschef.  
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10. Kartlägg vårt eget verksamhetsresultat samt 
kostnadsresultat gentemot auktorisation för anordnade av 
kommunal vuxenutbildning och sysselsättning.  

Punkten redovisas vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 
november 2021 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

 



Tilläggsyrkande  ärende  8.

Anmälan  om budgetöverskridande  från  nämnden  för  arbete  och lärande.

Att

ge nämnden  för  arbete  och förande  i uppdrag  att  utreda  möjligheten  att  genomföra  Alliansens  10-

punktsprogram  med  åtgärder  samt  vilken  ekonomisk  effekt  varje  enskild  åtgärd  skulle  ge vid

genomförande.

* Heltidsaktivering  som  krav  på motprestation  vid ansökan  om ekonomiskt  bistånd.

Rätten  till  ekonomiskt  bistånd  förutsätter  att individen  gör  vad den kan utifrån  sin egen förmåga  i

syfte  att kunna nå egen försörjning  och anvisas  till lämpliga  insatser.  Genom  att utveckla  insatser,

metod  och förhållningssätt  utifrån  heltidsaktivering  kan Alvesta  kommun  säkerställa  att

biståndsbehövande  snabbare  kan erbjudas  rätt  insats  utifrån  individens  egen arbetsförmåga.

Av 4 kap. 4 E) socraltJfjnstlagen fmmgår  det ott ru'mnden får begäm ott den som får  försörjnrngsstöd ska delta I pmktrk eller

annan kompetenshö)ande verksamhet, om den enskNde inte har kunnat beredas någon  kjmpllg arbetsmarknadspoHtisk åtgärd.

* Obli@atoriska  hembesök vid ansökan om försö2ninzsstöd.
Som ett led i kvalitetsarbetet  för  att  @arantera medborgarna  rätt  bidrag  och förstärka  vårt  arbete

mot  fusk. Detta  skulle  även innebära  en ökad möjlighet  till tidig  upptäckt  av familjer  och barn som är

i behov  av extra  stöd.

* Rätt  ersättning.

Intensifiera  arbetet  med att  se till att  individen  hamnar  i rätt  system.  Idag har vi personer  som blir

nekad  sjukpenning  men som FAL bedömer  saknar  arbetsförmåga.  Ek. bistånd  är en kortsiktig  lösning

på försö2ning  och är utformad  för  att täcka ca 3 månaders  försörjning.  Individer  ska ha rätt  hjälp i
rätt  tid av rätt  instans.

* Öka arbetet  med  hemmaplanslösningar  och  tidiga  insatser  vid samsjuklighet  genom

missbruksorienterat  boendestöd.

Vid samsjuklighet  skall besök  av boendestödjare  samt  personal  från  avdelning  vuxen-missbruk  ske

gemensamt.  Vi ökar  samverkan  mellan  psykiatri  och missbruk  för  att nå fler  personer  tidigare  och på

så sätt minska kostnaden  för  placeringar.  Vi utökar  även möjighet  för  våra invånare  med

missbruksproblematik att få stöd i det egna hemmet,  deras  tryBBa punkt.

* Att  försörjningsstöd  som  utbetalas  av Alvesta  kommun  ej ska kompensera  för  studiebidrag

som  dras  in på grund  av skolk.

* Arbetsmarknadsenheten - Ge i uppdraz att arbete mot närin>sliv med praktik på den re@uljära

arbetsmarknaden.

* Kartläzz lokaler och möjlizhet till samlokaliserinz

* Kartlägg  vårlagstadgade  verksamhet  samt  våra  över  övriga  verksamheter  och deras

kostnadseffektivitet.

* Se över  personaltätheten  ur effektivitets  samt  arbetsmiljöperspektiv,  möjliga

sammanslagningar  av tjänster  och avdelningar

ii Kartlägg  vårt  eget  verksamhetsresultat  samt  kostnadsresultat  gentemot  auktorisation  för

anordnare  av kommunal  vuxenutbildning  och sysselsättning.  Syftet  är att öka utbudet  av

verksamheter  för  att skapa valfrihet  för  den enskilde  deltagaren  samtidigt  som vi kostnads

effektiviserar  vår verksamhet.

CiauäZg Crep«ÅeH Sörevssevb (M)
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Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta samt digitalt möte via Teams, torsdagen den 20 
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Beslutande Sebastian Olsson (S), Ordförande 
Eva Hoff (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
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Mats Nilsson (C) 
Linnea Naess (V) 
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Lars Eriksson (SD) ersätter Annette Lindström (-) 
Johny Haraldsson (C) ersätter Fredrik Jonsson (-) §§ 30-33 
Fredrik Jonsson (-) §§ 34-35 

Närvarande ersättare Gunnel Nordahl (S) §§ 32-33 
Johny Haraldsson (C) §§34-35 
 

Övriga närvarande Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 
Linnea Gillén, nämndsekreterare 
Carola Johansson, avdelningschef barn och Vuxen §§ 31-32 
Ann-Sofie Johansson, enhetschef Barn och ungdom § 31 
Gustaf Haglund, enhetschef Vuxen §§ 31-32 
Joakim Aleborn Sivertsson, enhetschef Stöd och behandlingsenheten §§ 31-32 
Pernilla Dahlin, enhetschef socialpsykiatri § 32 
Maria Gabrielsson, avdelningschef Ekonomiskt bistånd§ 33 
Pernilla Yngvesson, förste socialsekreterare § 33 
Ritha Lindblad, förste socialsekreterare § 33  
Camilla Holm, socialsekreterare § 33  
Liz Berglund, socialsekreterare § 33  
Kenth Söderling, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen§ 34 
David Wirland, arbetsmarknadssamordnare § 34 
Jonny Almlöf, arbetsmarknadssamordnare § 34 
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Alvesta Utsedda att justera: Stig Jacobsson §§ 30-33 och Heléne Andersson §§ 34-35 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Linnéa Gillén  

 Ordförande 
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 Justerare 
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Underskrift 
  

 Linnéa Gillén   



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

4(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Ärendelista 

Ärendelista ......................................................................................... 4 

§ 30 Dnr 683 
Godkännande av dagordningen ......................................................... 5 

§ 31 Dnr 2021-00088 000 
Information och statistik, Avdelning Barn och Vuxen – Insatser riktade 
mot barn, ungdomar och familjer ........................................................ 6 

§ 32 Dnr 2021-00089 000 
Information och statistik, Avdelning Barn och vuxen – Insatser riktade 
mot vuxna .......................................................................................... 8 

§ 33 Dnr 2021-00090 000 
Information och statistik, Avdelning Ekonomiskt bistånd .................. 11 

§ 34 Dnr 2021-00091 000 
Information och statistik, Arbetsmarknadsavdelningen ..................... 13 

§ 35 Dnr 2021-00092 000 
Information och statistik, Allbo Lärcenter .......................................... 15 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Dnr 683  

 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna den med kallelsen utsända 
dagordningen. 
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§ 31 Dnr 2021-00088 000 

 

Information och statistik, Avdelning Barn och Vuxen – Insatser 
riktade mot barn, ungdomar och familjer 

Beslut 

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

Sammanfattning 

 Avdelning Barn och Vuxen bildades 1 mars 2021 efter att avdelning Barn och familj 
och avdelning Vuxen organiserades under en avdelningschef, Carola Johansson. 
Inom avdelningen finns fyra enheter; Barn och ungdom (myndighetsenhet), Vuxen 
(myndighetsenhet), socialpsykiatrin (verkställighet) och stöd- och 
behandlingsenheten (verkställighet). 

Avdelningschef Carola Johansson inleder med att presentera avdelningen och vill 
belysa att inom avdelningen finns även familjerätten och boendekoordinator 
organiserade, även om dessa områden inte kommer att presenteras under dagens 
sammanträde.  

Nämnden får information om vilka roller och funktioner som finns organiserade 
inom enhet Barn och unga. Mottagningshandläggare, utredare, 
familjehemshandläggare, barnhandläggare, socialrådgivare. 

Enhetschef Ann-Sofie Johansson redogör för statistik från och med 2018 till och 
med sammanträdesdatumet 2021. Antalet anmälningar, ansökningar och hur 
många utredningar som öppnats. Det kan utläsas en markant ökning av antal 
anmälningar och utredningar mellan 2019 och 2020. Antalet anmälningar ökande 
från 270 stycken år 2019 till 375 stycken år 2020 och antalet öppnade utredningar 
ökande från 174 stycken år 2019 till 228 stycken år 2020. Även hittills under året 
har inflödet varit högt.  

Antalet barn placerade i familjehem har sjunkit något sedan 2018 och 2019 och 
ligger sedan januari 2020 mellan som högst 27 placerade och lägst 22 placerade.  
Det senaste året har antalet placerade vid HVB eller vid Statens institutionsstyrelse, 
SiS, varit cirka 10 stycken i genomsnitt per månad.    

Minskningen av antalet placerade i familjehem beror till stor del på att antalet 
aktuella ensamkommande barn har minskat.  Men även om det totala antalet 
placerade minskar, är tycket på enheten fortsatt högt. De aktuella ärendena är mer 
komplexa och tar mer tid och resurser i anspråk. 

Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson redogör för verksamheten vid stöd- och 
behandlingsenheten, Barn och ungdom. De insatser som erbjuds, och verksamheter 
som är organiserade, inom stöd- och behandlingsenheten och är riktade mot barn, 
ungdomar och deras familjer är, familjebehandling, socialpedagogiska insatser 
fältverksamhet, stödboende, närvaroteamet, kurator på ungdomsmottagning, 
ungdomsbehandlare organiserad vid integrerad mottagning samt familjeorienterat 
boendestöd.  
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Inom ramen för familjebehandling erbjuder stöd- och behandlingsenheten råd och 
stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Familjebehandlarna utformar 
behandlingsarbetet utifrån uppdrag från socialsekreterare och efter familjens 
behov och önskemål. Familjebehandlarna träffar personer enskilt, hela eller delar av 
familjen eller tillsammans med andra viktiga närstående. Det finns möjlighet att 
träffas i stöd- och behandlingsenhetens lokaler eller i hemmet, både under dag- och 
kvällstid.  

Fältverksamheten arbetar främjande, förebyggande och uppsökande genom att 
möta ungdomar i deras egen miljö. Man arbetar med att skapa trygghet och 
vuxennärvaro i ungdomsmiljöer och med att uppmärksamma olika 
ungdomskulturer och tendenser. Även med att upptäcka, uppmärksamma och 
arbeta med ungdomar i riskzonen.  Insatserna sker på samhällsnivå, gruppnivå och 
individnivå. Fältverksamheten som helhet organiserades inom förvaltningen för 
arbete och lärande under november 2020. Ansvariga för verksamheten bedömer 
att detta har varit en fördelaktig organisering. 

En av kuratorerna vid enheten arbetar vid ungdomsmottagningen vid två tillfällen 
varje vecka. Detta är en hälsofrämjande och förebyggande insats.  

Antalet insatser vid stöd- och behandlingsenheten, barn och ungdom är per 20 maj 
2021 52 stycken. Det är per samma datum tio aktuella ungdomar inom 
stödboendets verksamhet, åtta av dessa är före detta ensamkommande barn och 
två är aktuella med anledning av familjeförhållanden. Tre ungdomar är aktuella 
inom integrerad mottagning och närvaroteamet har hittills under året haft 21 
ärenden.    
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§ 32 Dnr 2021-00089 000 

 

Information och statistik, Avdelning Barn och vuxen – Insatser 
riktade mot vuxna  

Beslut 

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

Sammanfattning 

 Avdelning Barn och Vuxen bildades 1 mars 2021 efter att avdelning Barn och familj 
och avdelning Vuxen organiserades under en avdelningschef, Carola Johansson. 
Inom avdelningen finns fyra enheter; Barn och ungdom (myndighetsenhet), Vuxen 
(myndighetsenhet), socialpsykiatrin (verkställighet) och stöd- och 
behandlingsenheten (verkställighet). 

Myndighetsenheten Vuxen ansvarar för att utreda och besluta inom områdena 
missbruk, Våld i nära relation och socialpsykiatri. Främst utifrån Socialtjänstlagen, 
SoL, men även utifrån Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS samt förordningar och nationella riktlinjer.  

Enhetschef Gustaf Haglund redovisar statistik över antalet aktualiseringar inom 
missbruk SoL vid enhet Vuxen under åren 2018 till 2020. Det skedde en större 
ökning av antalet ärenden under andra halvåret 2019. Sedan 2017 har antalet 
aktuella ärenden ökat markant. Detta beror snarare på att mörkertalet minskar än 
på att missbruket i kommunen ökat, vilket bedöms som positivt eftersom fler 
personer får hjälp och stöd för sitt missbruk.  

Gällande LVM har det skett en stor förändring inom förvaltningen de senaste två 
åren. De myndigheter som kommer i kontakt med personer som är i behov av vård 
enligt LVM är skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Vården enligt LVM 
genomförs inom Statens institutionsstyrelse, SiS, och det är kommunen som har 
kostnadsansvaret. Det vanligaste är att sjukvården anmäler oro enligt LVM. När en 
anmälan om oro enligt LVM inkommer ska utredning alltid inledas. Det har skett en 
mycket stor ökning av antalet aktuella ärenden enligt LVM sedan 2018, det handlar 
om uppemot en tredubbling. Efter att förvaltningsrätten har beslutat om vård enligt 
LVM beräknas en placering kosta förvaltningen cirka en miljon kronor.  Under 2019 
vårades åtta personer enligt LVM och under 2020 vårdades sex personer enligt 
LVM.  

Även det totala antalet externa vårddygn har ökat sedan 2018. En genomsnittlig 
placering varar i genomsnitt under 75 dygn. Under 2020 fattades totalt 24 beslut 
om extern vård och 77 beslut om öppenvård.  

Till nämndens uppgifter hör även att verka för att den som utsatts för våld i nära 
relation och dennes närstående får stöd och hjälp. Det har skett en fördubbling av 
antalet aktuella ärenden sedan 2018. Inom detta verksamhetsområde är det 
vanligare att den enskilde inkommer med en egen ansökan. Ökningen tros även här 
bero på att mörkertalet minskar och att det under 2017 tillskapades ett 
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specialiserat verksamhetsområde vid förvaltningen. Våld i nära relationer är ett 
mycket aktuellt ämne i samhället.  

Insatserna inom våld i nära relationer kan grovt delas upp i boendeinsats och 
stödinsats. Boendeinsatsen kan vara skyddat boende likväl som vandrarhem och 
annat boende. Här sker samverkan med andra kommuner. Den topp i antalet 
placeringsdygn som redovisas under 2019 beror till stor del på att mycket komplext 
ärende som tog många placeringsdygn i anspråk. 

Inom våld i nära relationer registrerades åtta uppsöksärenden under 2020. Det är 
främst avseende våldsutövare som genomgått stödprogram.  

Socialpsykiatrin flyttades över till nämnden för arbete och lärande från 
omsorgsnämnden under 2018.  Sedan verksamheten flyttades över har det skett en 
ökning av antal aktualiseringar med cirka 30 procent.  

Under 2020 fattades 105 beslut om insats inom socialpsykiatrin. Nedgången av 
antal beslut om insats under 2019 beror på en implementeringsfas av 
verksamheten, vilket resulterade i långa utredningstider och behov av att bygga upp 
en handläggarorganisation. Socialpsykiatrin har många gemensamma ärenden med 
missbruksenheten, våld i nära relationer, barn och ungdom samt avdelning 
ekonomiskt bistånd.  

De externa placeringsdygnen inom socialpsykiatrin har ökat. När verksamheten 
flyttades över var två personer externt placerade, i dagsläget är det sex personer 
som är externt placerade. Det finns inget särskilt boende i kommunens egen regi för 
målgruppen vilket leder till att heldygnsvård behöver köpas externt. Rönnen är ett 
dygnetrunt-bemannat trapphusboende där insatsen är boendestöd, de boende har 
egna kontrakt på sina lägenheter. Det finns inga lediga platser vid Rönnen. 

Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson redogör för stöd-och behandlingsenheten för 
målgruppen personer med beroende/missbruk av alkohol, narkotika och spel.  
Verksamheten vänder sig till personer som är 16 år eller äldre. De aktuella 
personerna kan även i kombination med missbruk/beroende ha en varaktig 
funktionsvariation. Inom ramen för verksamheten erbjuds även anhörigstöd.  

Hur ofta en person har kontakt med stöd och behandlingsenheten och hur stödet 
utformas beslutas tillsammans med klienten. Det finns möjlighet att träffas i stöd- 
och behandlingsenhetens lokaler och i hemmet. Målgrupperna erbjuds vård- och 
stöd på hemmaplan och så kallat hemnära stöd för ökat vardagsfungerande. 
Verksamheten sker i nära samverkan med övriga samhällsfunktioner, både inom 
förvaltningen och externt.  

Arbetet vid stöd och behandlingsarbetet utgår från flera olika evidensbaserade 
metoder och medarbetare utför även drogtester och antabusfördelning. 

Enhetschef Pernilla Dahlin redogör för utförarverksamheten inom socialpsykiatrin. 
De tre verksamheterna inom enheten är Rönnen, Bågen och Kompassen.  

Vid kompassen verkställs beslut om sysselsättning och daglig verksamhet. Det är i 
dagsläget 20 personer aktuella inom verksamheten eftersom lokalerna inte medger 
fler. Verksamheten sker i nära samverkan med psykiatrin och med andra 
verksamheter inom förvaltningen. De flesta personer som är aktuella vid 
kompassen har ersättning från Försäkringskassan medan några har ekonomiskt 
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bistånd. Den sysselsättning som erbjuds vid kompassen är bland annat 
legotillverkning åt andra förvaltningar och företag i kommunen och cykelverkstad.  

Rönnen är ett trapphusboende där de boende har egna kontakt på sina lägenheter. 
Insatsen som erbjuds är boendestöd dygnet runt. Fokus inom Rönnens verksamhet 
är att öka vardagsfungerandet för den enskilde. Det bor både män och kvinnor i 
anslutning till Rönnen. Åldrarna varierar från cirka 30 år till cirka 70 år. Det finns en 
så kallad akutplats vid Rönnen vilken används vid behov av boende och samtidigt 
bedöma behov av vidare insatser. Medarbetare vid Rönnen arbetar även mot 
personer som inte bor inom Rönnens verksamhet.  

Bågen är boendestödsverksamhet för personer i ordinärt boende. I dagsläget är det 
77 personer som erhåller insats från Bågen. Under 2021 har insatsen 
familjeorienterat boendestöd påbörjats, vilket sker i nära samverkan med stöd- och 
behandlingsenheten. Familjeorienterat boendestöd vänder sig till familjer där 
föräldrarna har behov av insats för att kunna tillgodose barnens behov. Insatsen 
familjeorienterat boendestöd har fallit mycket väl ut.  

Verksamheten Riksdagsmannen tillskapades efter beslut av nämnden under våren 
2020. Riksdagsmannen verkställer beslut om sysselsättning och daglig verksamhet 
för personer med missbruk och/eller samsjuklighet, på skit ska även en 
träffpunktsverksamhet starta. Riksdagsmannen är en lågtröskelverksamhet och 
arbetar utifrån metoden IPS, individuell planering och stöd. En 
sysselsättningskoordinator med samordningsansvar har rekryterats och vid 
Riksdagsmannen arbetar även ytterligare en sysselsättningskoordinator. 
Verksamheten har varit igång sedan 1 januari 2021. Arbete med att bygga upp 
verksamheten och knyta nödvändiga kontakter pågår. Permanent lokal som 
uppfyller verksamhetens behov saknas.    
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§ 33 Dnr 2021-00090 000 

 

Information och statistik, Avdelning Ekonomiskt bistånd 

Beslut 

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

Sammanfattning 

 Avdelningschef Maria Gabrielsson inleder med att beskriva utredningsprocessen 
vid avdelningen. Den som vill göra en första ansökan om ekonomiskt bistånd 
kommer först i kontakt med en av de två förste socialsekreterarna vid avdelningen. 
De förste socialsekreterarna har lång erfarenhet och god kännedom om 
kommunen.  

I det första samtalet med den som vill ansöka som ekonomiskt bistånd inhämtar 
förste socialsekreterare information om den som vill ansöka och den sökande får 
även information om vad hen behöver vida föråtgärder inför en ansökan, 
exempelvis om inskrivning hos arbetsförmedlingen. Förste socialsekreterare 
kontrollerar även personens folkbokföring, hur många som bor på den aktuella 
adressen, och eventuellt innehav av fordon eller fastigheter.   

Efter detta fördelas den sökande till en socialsekreterare för utredning.  

Socialsekreterare tar in ansökan från den sökande och inhämtar även medgivande 
om att ta kontakt med andra myndigheter och organisationer i ärendet. Den 
sökande får information om att inkomma med underlag om utgifter och inkomster, 
kontoutdrag, deklaration och lista över sökta arbeten eller sjukintyg. 
Socialsekreterare inhämtar uppgifter från SSBTEK, vilket är en digital tjänst för att 
inhämta information från flertalet andra myndigheter. Utifrån det inhämtade 
underlaget fattar socialsekreterare beslut om ekonomiskt bistånd.  

Utöver myndighetsutövning i form av beslut om ekonomiskt bistånd arbetar 
socialsekreterare i stor utsträckning motiverande, ger stöd och vägledning och 
samverkar med andra parter där det finns möjlighet. 

Om den enskilde har ett fortsatt behov av ekonomiskt bistånd kan 
socialsekreterare, om det finns misstanke om felaktigt lämnade uppgifter även 
genomföra hembesök, kalla den enskilde till förvaltningen med kort varsel, följa upp 
swishinkomster och eventuella barns konton. Vid misstänkt skenseparation kräver 
handläggarna att det tidigare paret ska vara folkbokförda på olika adresser och att 
de ansöker om underhållsstöd och bostadsbidrag som ensamstående.  

Socialsekreterarna vid avdelning ekonomiskt bistånd har god kännedom om 
religiösa olikheter och följer aktuell rättspraxis. Ogiltig frånvaro vid beslut om 
sysselsättning bevakas och kan leda till avdrag på försörjningsstödet. 

Avdelningen får in en del tips från allmänheten om att en person som erhåller 
ekonomiskt bistånd bland annat kan ha bilar, vistas utomlands och om 
skenseparationer.  

Det råder underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. 
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Avdelning Ekonomiskt bistånds verksamhet är beroende av flera externa 
myndigheters beslut och bedömningar, även utifrån ett samverkansperspektiv.  

Just nu är det långa handläggningstider hos Skatteverket, vilket leder till att det 
bland annat tar lång tid innan en nyanländ får sina fyra sista siffror i personnumret. 
Det leder i förlängningen till att den enskilde inte kan folkbokföra sig på en adress 
och inte heller få etableringsersättning utbetald. Detta gör att tiden för det så 
kallade glappet blir lång och den enskilde får ansöka om ekonomiskt bistånd för att 
klara sitt uppehälle.  

Sedan Arbetsförmedlingens reformering upplevs svårigheter i kontakt och 
samverkan från förvaltningens sida. Reformeringen bedöms även ha medfört 
negativa konsekvenser för den enskilde. I och med reformen kan 
Arbetsförmedlingen bara anvisa personer till externa aktörer och en 
prestationsbaserad ersättning utbetalas till den externa aktören. Samverkan med 
Arbetsförmedlingen är inte längre möjlig, varken på handläggarnivå eller 
ledningsnivå. Utanförskapet har ökat och de personer som har behov av extra stöd 
faller mellan stolarna.  

Försäkringskassan har infört strängare regler innebärande bland annat utökade 
uppföljningar, indragna underhållsstöd och bostadsbidrag. De strängare reglerna 
har medfört att fler får avslag på sjukpenning trots sjukintyg och att fler får avslag 
på ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning, omfattande utredningar 
med läkarutlåtande till trots. I Sverige är det totalt 22 000 personer som har fått 
avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning trots att vården har gjort 
bedömningen att de inte kan arbeta, i Alvesta kommun handlar det om cirka 20 
personer. Även Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har långa 
handläggningstider.  

De så kallade rehabärendena, personer som har fått avslag om ansökan om 
aktivitets- eller sjukersättning innebär omfattade kostnader för nämnden och 
framförallt en låg levnadsnivå för individen. Riksnormen för försörjningsstöd 
bedöms enligt förarbetena uppfylla skälig levnadsnivå under tre månaders tid. 
Denna målgrupp uppbär vanligtvis ekonomiskt bistånd under en mycket längre tid.  

Avdelningschef Maria Gabrielsson redogör för aktuell statistik inom avdelningen. 
Ökningen av utbetalt ekonomiskt bistånd kan delvis härledas till pandemin.  

En nyhet vid avdelningen är att två tjänster som arbetsmarknadskoordinatorer ska 
tillskapas genom omfördelade resurser. Arbetsmarknadskoordinatorerna kommer 
att vara organiserade inom Arbetsmarknadsavdelningen men kommer att arbeta i 
mycket nära samverkan med avdelning ekonomiskt bistånd. Målgruppen för 
arbetsmarknadskoordinatorerna kommer att vara arbetsföra personer mellan 25 
och 45 år som uppbär ekonomiskt bistånd. Koordinatorerna kommer att ha stor 
kunskap om arbetsmarknaden och genomföra kartläggningar och hålla samman 
olika former av koordination för att den enskilde ska komma i självförsörjning.  

Under sammanträdet föredras även tre avidentifierade ärenden som är aktuella vid 
avdelningen.    
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§ 34 Dnr 2021-00091 000 

 

Information och statistik, Arbetsmarknadsavdelningen  

Beslut 

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

Sammanfattning 

 Avdelningschef Kenth Söderling inleder med en övergripande redogörelse från 
avdelningen.  

Det är fortsatt tufft på arbetsmarknaden för den målgrupp som är aktuell vid 
arbetsmarknadsavdelningen. Hittills under 2021 har, av 37 avslutade ärenden, fyra 
personer fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, en person har påbörjat 
studier och två personer gått vidare till a-kassa.  

Det som planeras för att möta utmaningarna är att tillskapa två tjänster som 
arbetsmarknadskoordinatorer. Arbetsmarknadskoordinatorerna kommer att vara 
organiserade inom Arbetsmarknadsavdelningen men kommer att arbeta i mycket 
nära samverkan med avdelning ekonomiskt bistånd. Målgruppen för 
arbetsmarknadskoordinatorerna kommer att vara arbetsföra personer mellan 25 
och 45 år som uppbär ekonomiskt bistånd. Koordinatorerna kommer att ha stor 
kunskap om arbetsmarknaden och genomföra kartläggningar och hålla samman 
olika former av koordination för att den enskilde ska komma i självförsörjning. 

Cityvärdarnas arbete i kommunen har fallit mycket väl ut och arbetet med denna 
typ av tjänster inom arbetsmarknadsavdelningen fortsätter. 

Administratör vid Arbetsmarknadsavdelningen kommer att fördela sin tjänst mellan 
Arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter. Detta är för att skapa en likvärdig 
rapportering gällande närvaro- och frånvarorapportering.  

Arbetsmarknadssamordnare David Wirland redogör för verksamheten inom den del 
som kallas Förberedande. I dagsläget är det 62 personer som är 
arbetsmarknadsanställda inom den förberedande modulen. Flertalet av dessa har 
en så kallad extratjänst och har en placering i kommunen, främst inom 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. De arbetsmarknadsanställda 
har vitt skilda bakgrunder och många av dem står långt ifrån arbetsmarknaden. Det 
är svårt att tillskapa nya extratjänster vilket är kopplat till samverkanssvårigheterna 
med Arbetsförmedlingen.  

Som ett led i att minska och förebygga arbetslösheten hos unga i kommunen har 
verksamheten Ungdomskontoret startas under våren. Per april 2021 fanns det 171 
arbetslösa ungdomar i kommunen, 15 av dessa är aktuella inom Ungdomskontoret. 
Ungdomskontoret är en verksamhet som ska coacha, motivera och följa upp 
ungdomarna för att genom olika insatser förkorta tiden i arbetslöshet. Det finns en 
utmaning i att söka upp och nå dessa ungdomar. En insats inom ramen för 
Ungdomskontoret är ungdomsjobb. Arbetsförmedlingen har beviljat kommunen 
500 000 kr för detta ändamål. Målgruppen för ungdomsjobben är ungdomar utan 
sysselsättning som avslutade sin gymnasieutbildning under förra året eller som 
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kommer att göra det i år. Ungdomskontoret kommer även att arbeta utifrån ett 
lärlingskoncept. Lärlingskonceptet går ut på att tillsammans med ungdomen göra 
en kartläggning för att ta reda på vilken riktning ungdomen vill ta mot sitt fortsatta 
arbetsliv. Ungdomen kan sedan erbjudas en praktikplats vid ett företag där det finns 
möjlighet till vidare anställning. I kontakten med företaget tas det sedan fram ett 
förslag om vad ungdomen behöver för ytterligare kompetenser utöver 
praktikplatsen för att kunna erhålla en anställning vid företaget eller inom den 
aktuella branschen.   

Lärlingsutbildning i kombination med SFI startade under andra delen av 2020. 
Utbildningen är till 70 procent praktik. Den första utbildningsomgången avslutades 
under mars månad. Alla eleverna avslutade utbildningen med godkänt resultat. 
Eleverna har från praktikplatserna fått stort beröm för sina yrkeskunskaper. Trots 
pågående samhällssituation med anledning av rådande pandemi har 20 procent av 
eleverna från utbildningen fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden. En ny 
utbildningsomgång med lärlingsutbildning till serviceassistent i kombination med 
SFI startade i mars 2021 och det ska starta utbildning med tre nya inriktningar till 
hösten. 

Arbetsmarknadssamordnare Jonny Almlöf redogör för verksamhetsområdet Intern 
service. Intern Service utför uppdrag internt i kommunen. De uppdrag som utförs i 
kommunen kostar cirka 25 procent jämfört med vad det hade kostat att anlita en 
extern utförare. Samtliga förvaltningar i kommunen nyttjar intern service och 
uppdrag utförs även åt de kommunala bolagen och Region Kronoberg. De olika 
uppdragen kan variera stort och kan exempelvis vara flyttuppdrag, städning, 
tillverkning, trädgårdsskötsel och transporter. En del av uppdragen är stående 
medan andra inkommer via beställningar. Region Kronoberg har även anlitat Intern 
Service för olika uppdrag kopplat till vaccineringen mot Covid-19. 

Samtliga uppdrag utförs av deltagare och handledare följer med och stöttar 
deltagarna och säkerställer att arbetsmiljöregler följs. Deltagarnas arbete inom 
Intern Service ger dem ett bättre CV och en referens när de söker arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden.    
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§ 35 Dnr 2021-00092 000 

 

Information och statistik, Allbo Lärcenter 

Beslut 

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

Sammanfattning 

 Tillförordnad avdelningschef David Jönsson inleder med att beskriva framtida 
fokusområden vid Allbo Lärcenter.  Stort fokus ligger kring samverkan inom 
förvaltningen och främst med Arbetsmarknadsavdelningen och Ekonomiskt bistånd. 
Det påbörjade arbetet med processkartläggningar utifrån ”elevens resa i fokus” 
kommer att fortsätta. Steg ett i processkartläggningen, från ansökan till första 
lektion, är klart och processerna finns i ledningssystemet. Steg två i 
processkartläggningen, marknadsföring, pågår. Steg tre i processkartläggningen, 
första lektion till avslutad utbildning, kommer att påbörjas efter sommaren. 
Processerna som finns i ledningssystemet kommer att revideras löpnade vid behov 
och när det finns förbättringsmöjligheter. 

Framtida utmaningar inom verksamheten vid Allbo Lärcenter är att det finns olika 
villkor och perspektiv för de utbildningar som erbjuds vid Allbo Lärcenter.  Det finns 
även en oro över att rådande pandemi kan ha haft påverkan på elevernas lärande 
på lång sikt.  Allbo Lärcenters lokaler på Hjärtenholmsvägen är inte ändamålsenliga. 
På kort sikt kan detta lösas med ombyggnationer och med att viss utbildning 
kommer att förläggas till arbetsmarknadsavdelningens lokaler. 

Anna Sopelsa, tillförordnad biträdande rektor vid Alvesta gymnasieskola, redogör 
för statistik avseende Alvesta Gymnasieskola. Det finns per april 2021 totalt 72 
inskriva elever vid Alvesta Gymnasieskola, 24 av dessa läser språkintroduktion och 
48 av dessa läser individuellt alternativ eller yrkesintroduktion. Under samma 
månad 2020 var det totalt 81 elever inskriva varav 29 elever läste språkintroduktion 
och 52 elever läste individuellt alternativ. Antalet elever som läser 
språkintroduktion beräknas minska över tid. 

Vid Alvesta Gymnasieskola arbetar tio lärare och tre lärarassistenter. Samtliga lärare 
har minst 720 undervisningstimmar fördelade på sina tjänster inför kommande 
läsår. Utöver undervisningen har lärarna även ansvarsområden så som mentorskap, 
skolutveckling, nationella prov, dokumentation och övriga uppgifter som ingår i 
lärarrollen för att eleverna ska uppnå sina mål.  

Under läsåret 2021/2022 kommer Alvesta Gymnasieskola att ha tre lärarassistenter 
med totalt 280 procents tjänstgöring. Elevassistenterna arbetar för att stötta elever 
och lärare i undervisningen på olika sätt. De tre lärarassistenterna har varierade 
arbetsuppgifter. Under exempelvis lov, när elever och ferieanställda lärare inte är i 
skolan, kommer lärarassistenterna att stötta upp inom vuxenutbildningen och SFI. 

Till läsåret 2021/2022 kommer det att finnas en speciallärare motsvarande 30 
procent vid Alvesta Gymnasieskola. Specialläraren kommer att arbeta med 
kartläggning och elevstöd.  
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Under läsåret 2021/2022 kommer följande utbildningar att erbjudas vid Alvesta 
Gymnasieskola; Två nationella program i form av lärlingsutbildningar, Barn och 
fritidsprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet; Fyra introduktionsprogram, 
programinriktat val mot Barn och fritidsprogrammet och Vård och 
omsorgsprogrammet, språkintroduktion, yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ inklusive en Albagrupp.  

Alba är ett förstärkt individuellt alternativ och albagruppen vid Alvesta 
Gymnasieskola vänder sig till elever som av olika anledningar inte klarar av ett 
vanligt introduktionsprogram. Alba är även ett alternativ för den som saknar 
enstaka betyg men som enligt Skolverkets regelverk måste sysselsättas under minst 
23 timmar i veckan. Arbetet inom albagruppen kommer att ske i samverkan med 
andra avdelningar inom förvaltningen. 

Det planeras för att starta upp fler nationella program till läsåret 2022/2023. 

Framtida utmaningar vid Alvesta Gymnasieskola är måluppfyllelse i och med en 
slimmad organisation, två grupper som läser språkintroduktion har slagits samman 
till en och flera resurspass har fått strykas för att passa den mindre organisationen.  
Gällande uppstarten av de nationella programmen är det ont om APL-platser för 
eleverna.   

Tillförordnad rektor för vuxenutbildningen Elisabeth Wernerson Johnson redogör 
för vuxenutbildningen i Alvesta kommun. Från och med den 1 juli 2021 kommer 
prioriteringen när elever ska antas till utbildning att se annorlunda ut. Tidigare har 
den som stått längts från arbetsmarknaden prioriterats men från och med den 1 juli 
2021 är det den med störst behov som ska prioriteras.  

Kommunen är skyldig att erbjuda studier på grundläggande nivå och studier för 
behörighet, antingen i egen regi eller att eleven erbjuds utbildningen i en annan 
kommun. Varje elev ska ha en individuell studieplan, denna upprättas av studie- och 
yrkesvägledare och revideras kontinuerligt. Vuxenutbildning erbjuds året om. Från 
och med hösten 2021 kommer kurstiderna att vara 15 veckor och distanskurser 
kommer att erbjudas som komplettering för kurser som behövs för särskild 
behörighet.  

Utbildning till vårdbiträde och undersköterska erbjuds inom vård- och 
omsorgsprogrammet som en yrkesvuxutbildning och finansieras genom statsbidrag. 
Utbildning till pedagogiska yrken erbjuds som lärlingsutbildning och även dessa 
finansieras med statsbidrag. 

Under 2020 startade lärlingsutbildning till serviceassistent i kombination med SFI i 
samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och det kommer även att starta 
lärlingsutbildningar i kombination med SFI med inriktningarna handel, lager och 
logistik samt restaurangbiträde. 

Tillförordnad biträdande rektor för SFI, Linda Andersson redogör för 
vuxenutbildning SFI i Alvesta kommun.  En person har rätt att delta i kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare, SFI, från och med det andra 
kalenderhalvåret då personen fyller 16 år. Kommunen är skyldig att erbjuda minst 
15 undervisningstimmar per vecka. Personer som är aktuella inom etableringen ska 
erbjudas plats inom en månad och övriga inom tre månader.  
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Antalet elever vid SFI har minskat från 299 elever per maj 2018 till 194 elever per 
maj 2021. Det är i dagsläget 31 elever som står i kö till SFI, främst med anledning av 
rådande pandemi. Att arbetsförmedlingen hänvisar till SFI uppskattas medföra att 
elevmängden inte kommer att fortsätta minska. SFI erbjuds som reguljär utbildning 
men även som flexutbildning och under kvällstid.  

Verksamheten inom SFI arbetar för att utöka samarbetet med avdelning 
Ekonomiskt bistånd och för att få till en ändamålsenlig närvarorapportering.  

Den 1 april 2021 trädde en lagändring i kraft, innebärande att det ställs krav på 
språkutbildning för att ha rätt till försörjningsstöd. Detta kallas kommunalt 
språkpliktsansvar, KSA. Enligt KSA ska en person vid behov delta i SFI för att anses 
stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär ett tydligare krav på att delta i 
SFI för att ha rätt till försörjningsstöd. Det kan dock finnas sociala eller hälsomässiga 
skäl som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på att delta i SFI.    
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2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 46 Dnr 2021-00161 700 

 

Beslut om ersättning till familjehem  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
följa Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till 
familjehem från och med 1 juli 2021. Beslut om ersättning överstigande SKR:s 
rekommendationer fattas per delegation av nämnden för arbete och lärandes 
individutskott.    

Sammanfattning 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger årligen ut rekommendationer för 
ersättningar till uppdragstagare inom socialtjänsten. Syftet med 
rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande 
ersättningsnivåerna då dessa inte regleras i lag.  

Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet besluta om 
ersättning utifrån det enskilda ärendet. Beslut om ersättning överstigande SKR:s 
rekommendationer fattas per delegation av nämnden för arbete och lärandes 
individutskott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 augusti 2021.   

 



 

 

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 
Avdelning Barn och vuxen  
Carola Johansson 
Avdelningschef 
0472-151 66 
Carola.johansson@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-24 
Referens 

NAL 2021-00161 700  

 

 

 

 
  

Beslut om ersättning till familjehem  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa Sveriges kommuners och 
regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till familjehem från och med 1 juli 
2021. Beslut om ersättning överstigande SKR:s rekommendationer fattas per 
delegation av nämnden för arbete och lärandes individutskott.    

Sammanfattning 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger årligen ut rekommendationer för 
ersättningar till uppdragstagare inom socialtjänsten. Syftet med 
rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande 
ersättningsnivåerna då dessa inte regleras i lag.  

Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet besluta om 
ersättning utifrån det enskilda ärendet. Beslut om ersättning överstigande SKR:s 
rekommendationer fattas per delegation av nämnden för arbete och lärandes 
individutskott.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Carola Johansson 
Avdelningschef 

  

mailto:Carola.johansson@alvesta.se


 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 47 Dnr 2021-00098 000 

 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum 
utifrån ett integrationsperspektiv 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anse uppdraget om genomlysning av insatser vid familjecentrum utifrån ett 
integrationsperspektiv som redovisat. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträde den 17 juni om att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning gällande insatserna vid 
familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv. Nämnden beslutade även att 
utredningen skall redovisas vid nämndens sammanträde den 29 september 2021. 

Familjecentrum i Alvesta kommun är enligt lagstadgad definition en 
familjecentralsliknande verksamhet, det vill säga barnhälsovård med minst en 
kommunal verksamhet, i Alvesta kommuns fall förebyggande socialtjänst.  

Enligt riktlinjer ska en familjecentralsliknande verksamhet vara hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande och stödjande för både barn och föräldrar.  

Familjecentrum i Alvesta kommun är en verksamhet där olika professioner inom 
både kommun och region samarbetar för barnets bästa. Familjecentrum är en 
funktionell samverkansform med många fördelar utifrån ett integrationsperspektiv 
genom att den ofta blir en mötesplats som erbjuder stöd och genererar goda 
möjligheter till social gemenskap för föräldrar och deras barn oavsett 
socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet, trosuppfattning med mera. 

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, är det ibland svårt att 
säkerställa att deltagare vid de aktiviteter och insatser som ordnas inom ramen för 
verksamheten speglar den demografiska bilden i samhället. I rapporten fastslås att 
riktade insatser mot de grupper som inte deltar i ordnade aktiviteter och insatser 
har positiv påverkan på integrationen vid verksamheten. Ofta är det bristande 
språkkunskaper som bidrar till att personer med ursprung i ett annat land inte 
deltar. I rapporten från SKR ges flera goda exempel från kommuner där det finns 
grupper med språkstöd. Genom riktade insatser mot målgruppen har alla barn och 
föräldrar fått möjlighet till delaktighet i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2021.  

Utredning om insatser vid från socialrådgivare utifrån ett integrationsperspektiv, 
daterad den 8 september 2021. 

NAL § 52, daterad den 17 juni 2021. 
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Referens 

NAL 2021-00098 000  

 

 

 

 
  

Uppdrag om genomlysning av insatser vid 
familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anse uppdraget om genomlysning av 
insatser vid familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv som redovisat.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträde den 17 juni om att ge 
förvaltningen i uppdrag om att genomföra utredning gällande insatserna vid 
familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv. Nämnden beslutade även att 
utredningen skall redovisas vid nämndens sammanträde den 29 september 2021. 

Familjecentrum i Alvesta kommun är enligt lagstadgad definition en 
familjecentralsliknande verksamhet, det vill säga barnhälsovård med minst en 
kommunal verksamhet, i Alvesta kommuns fall förebyggande socialtjänst.  

Enligt riktlinjer ska en familjecentralsliknande verksamhet vara hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande och stödjande för både barn och föräldrar.  

Familjecentrum i Alvesta kommun är en verksamhet där olika professioner inom 
både kommun och region samarbetar för barnets bästa. Familjecentrum är en 
funktionell samverkansform med många fördelar utifrån ett integrationsperspektiv 
genom att den ofta blir en mötesplats som erbjuder stöd och genererar goda 
möjligheter till social gemenskap för föräldrar och deras barn oavsett 
socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet, trosuppfattning med mera. 

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, är det ibland svårt att 
säkerställa att deltagare vid de aktiviteter och insatser som ordnas inom ramen för 
verksamheten speglar den demografiska bilden i samhället. I rapporten fastslås att 
riktade insatser mot de grupper som inte deltar i ordnade aktiviteter och insatser 
har positiv påverkan på integrationen vid verksamheten. Ofta är det bristande 
språkkunskaper som bidrar till att personer med ursprung i ett annat land inte 
deltar. I rapporten från SKR ges flera goda exempel från kommuner där det finns 
grupper med språkstöd. Genom riktade insatser mot målgruppen har alla barn och 
föräldrar fått möjlighet till delaktighet i verksamheten.   

Ytterligare redogörelse i ärendet lämnas under sammanträdet 

Beslutsunderlag 

NAL § 52, daterad den 17 juni 2021.  

 
 



 
Datum 

2021-08-27 
Referens 

NAL 2021-00098 000  
Sida 

2(2) 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Carola Johansson  
Avdelningschef 

  



Utredning om insatser från socialrådgivare utifrån ett 
integrationsperspektiv. 
 
Familjecentrums verksamhet och insatser 
Familjecentrum är en verksamhet, där socialtjänst och BVC jobbar tillsammans, för att i ett 
tidigt skede ge stöd till föräldrar. Cirka 70 procent av alla barn som är inskrivna på 
familjecentrum har minst en utlandsfödd förälder, vilket gör att många insatser på 
familjecentrum behöver anpassas utifrån ett integrationsperspektiv, både på grupp- och 
individnivå. Familjecentrum erbjuder behovsanpassat föräldrastöd på olika nivåer, till alla 
föräldrar. 
 
 
 
 

 
 
Indikerat stöd, individuellt stöd. 
Individuellt inriktat stöd, som utgår från det 
individuella behovet.  
 
Selektivt stöd, riktat stöd mot en grupp 
Stöd riktat till en viss målgrupp utifrån behov i 
grupp 

 
Universellt stöd, riktat mot ”alla” 
Stöd som erbjuds generellt, till alla föräldrar. Ej 
inriktat på behov. Utgår från vad individer 
behöver generellt.  
Tex BVC basprogram 
 

 
 

Integrationsperspektivet  
Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig 
som en del av det svenska samhället. För att ta del av samhället behöver man information 
om hur samhället fungerar. Som utlandsfödd har man av naturliga skäl inte med sig den 
kunskapen. Etableringsprogrammet syftar till att ge utlandsfödda kunskap om och ”komma 
in” i samhället. Flertalet utlandsfödda mammor missar etableringsprogrammet med 
anledning av föräldraledighet och får därmed inte den kunskap med sig som ingår i 
programmet. Bristande kunskap om hur det svenska samhället fungerar är en bidragande 
orsak till socialt utanförskap.  

Föräldrars situation (bland annat socioekonomiska bakgrund) påverkar i stor utsträckning 
om barn hamnar i socialt utanförskap. Tecken på socialt utanförskap i barndomen kan 
exempelvis vara resursbrister i hemmiljön, bristande möjligheter till delaktighet och 
inflytande, knappa konsumtionsmöjligheter, svaga prestationer i skolan, avbruten skolgång, 
kriminalitet, missbruk och dålig psykisk och fysisk hälsa. Det här kan också vara riskfaktorer 



som kan påverka barnet negativt senare i livet. Förebyggande insatser i ett tidigt skede kan 
resultera i lägre grad av social utsatthet och att färre barn hamnar i ”riskzonen”.  

Integration handlar om också om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med 
varandra. Som beskrivs nedan, arbetar vi på Familjecentrum på olika sätt utifrån ett 
integrationsperspektiv. 

 
Insatser från familjecentrum 

 
 Individuellt stöd 

Individuellt stöd erbjuds till alla föräldrar utifrån individuella behov. 
Utlandsfödda föräldrar saknar i regel kunskap om samhällets olika funktioner 
och hur man ska gå tillväga i olika situationer. För att de ska kunna delta i 
samt få samma möjligheter i samhället som övriga, så behöver den 
målgruppen föräldrar stärkas på många olika plan. Värt att tänka på är att 
kunskaper om samhället som svenskfödda fått med sig sedan barnsben 
måste utlandsfödda ofta lära sig i vuxen ålder. Vanliga behov som vi på 
familjecentrum ser är till exempel att de saknar kunskap om förskola och 
skola, om myndigheters olika funktioner, sjukvård och ekonomi. En del har 
även behov av att få information och prata om föräldraskap på sitt hemspråk 
samt att lära sig hur föräldraskap fungerar i Sverige. För att utlandsfödda ska 
vara delaktiga på ett ”jämbördigt” sätt med svenska föräldrar behöver de en 
del kunskap, som i ett första led i integrationen- innan de kan delta i de mer 
”universella insatserna”.  
 
Utlandsfödda har ofta ett begränsat nätverk och de har inte många naturliga 
kontakter som de kan vända sig till gällande dessa frågor vilket medför att 
saker förbli ogjorda eller försenade, vilket kan påverka barnen negativt. Vi 
socialrådgivare tänker att om vi kan stärka föräldrar i att få kunskaper i 
samhällsfrågor så kommer detta även stärka dem i sin föräldraroll, vilket 
gynnar barnen. 
 

 Hembesök 
Socialrådgivare deltar vid hembesök med BVC hos barn som är inskrivna på 
Familjecentrum. Hembesök görs hos föräldrar som får sitt första barn, eller 
första barnet i Sverige samt vid åtta månaders ålder.  
Då Alvesta kommun ännu inte har en familjecentral är hembesöken en viktig 
del för socialrådgivarnas kontakt med alla föräldrar. Genom hembesök 
tillsammans med BVC pratar vi naturligt om de svårigheter som finns i 
föräldraskapet, föräldraskap i Sverige och genom att träffa familjen i sin 
hemmiljö ger det också socialrådgivarna möjlighet att skapa relation med 
familjen som är värdefullt för att kunna arbeta förebyggande och svara på 
föräldrarnas frågor. Hembesöken bygger på BVC nationella basprogram som 
erbjuds alla men anpassas efter föräldrarnas behov av stöd. Utlandsfödda 
föräldrar har ofta många praktiska frågor, om till exempel 



ekonomi/föräldrapenning, faderskap och vad man ska vända sig i olika frågor 
kring sitt barn.  
 

 Föräldragrupper 
- Föräldragrupper anordnas av BVC (ej för närvarande pga pandemi och 

resursbrist) där föräldrar som är inskrivna på BVC får ta del av information i 
grupp och möjlighet att diskutera frågeställningar med varandra och BVC- 
sköterska.   

- Barnvagnspromenader har anordnats med anledning av att föräldragrupper 
inte kunnat anordnas. Barnvagnspromenader erbjuds alla föräldrar med barn 
i en viss ålder.  
BVC-sköterska har haft huvudansvaret för barnvagnspromenader men 
socialrådgivare har varit behjälpliga med att tex utforma en 
tipspromenad/diskussionsfrågor utifrån barnkonventionen. Detta ger goda 
möjligheter till att öppna upp för diskussion och ge kunskap kring olika frågor. 

- Föräldragrupper/babymassage- anordnas av BVC och erbjuds föräldrar med 
barn i en viss ålder.  
 

 Hemmamamma 
- Integrationsprojektet som finansieras av Länsstyrelsen. Hemmamamma 

vänder sig till hemmavarande mammor som inte själva är födda i Sverige. Det 
är inte sällan som dessa mammor har ett litet nätverk samt få kunskaper om 
det svenska samhället i stort. Projektet Hemmamamma har olika teman om 
samhället och information/kunskap man behöver som förälder i Sverige. 
Eftersom mammorna i regel är föräldralediga gå de ofta miste om 
etableringsprogrammet och därmed om kunskap de annars skulle ha fått.  
Informationen som mammorna får ges i syfte att stärka dem i deras 
föräldraroll och som individer, för att gynna deras delaktighet i samhället då 
de genom kunskap blir mer ”jämbördiga” andra föräldrar.  
Vid behov av språkstöd ordnas det för att de ska kunna ta till sig 
informationen.  
I hemma mamma informeras mammorna även om andra verksamheter m.m 
som de kan besöka och motivera dem till att besöka ”universella 
insatser/program”. Vi gör till exempel studiebesök på biblioteket för att 
motivera dem att senare besöka biblioteket och delta i deras engagemang.  
 

 Samverkan 
- Förutom samverkan inom Familjecentrum samverkar vi med olika 

verksamheter för att möjliggöra för föräldrar att ta del av information, förstå 
deras rättigheter och ansvar. Vi samverkar till exempel med 
förskolehandläggare och är behjälpliga med ansökan om förskola, biblioteket 
för att tillsammans stimulera språkutvecklingen bland föräldrar/barn samt 
ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan kring ekonomiska frågor.  

 
 
Utifrån de förutsättningar som finns nu är ovanstående de insatser som kan genomföras ur 
ett integrationsperspektiv. De svårigheter som vi ser idag med att sammanföra olika 



samhällsgrupper är att utlandsfödda är underrepresenterade i de aktiviteter som anordnas 
för föräldrar på familjecentrum. Denna svårighet ser man även i kyrkans och bibliotekets 
verksamhet m.m. Enligt en rapport från SKR (Sveriges kommuner och regioner) så är det de 
bristande språkkunskaperna som bidrar till att utlandsfödda väljer att inte delta i olika 
aktiviteter och det kan tänkas vara orsaken även här i Alvesta kommun.  I dagsläget saknas 
en ”neutral” mötesplats där föräldrar med olika ursprung kan träffas. I den framtida 
familjecentralen finns det möjlighet till en naturlig gemensam mötesplats genom den öppna 
förskolan. Den öppna förskolan kommer att vara gynnsam ur ett integrationsperspektiv då 
alla är välkomna oavsett bakgrund, socioekonomisk bakgrund, språk m.m. 
 
Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas och utbyta 
erfarenheter, där det finns kompetens i nära samverkan som är lättillgänglig och snabbt går 
att nå. Ett ”föräldrarum” där barns bästa står i centrum. En plats för alla oberoende av 
ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet, familjestrukturer osv. En plats som 
är otvungen, som är på föräldrars och barnens villkor. Enligt Socialstyrelsen är en 
familjecentral: samordnade och samlokaliserade enheter för mödrahälsovård, 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 
Familjecentralen utvecklar det som är unikt för svensk mödra- och barnhälsovård, nämligen 
att ge service som är generell, frivillig och kostnadsfri. Verksamheten är hälsofrämjande och 
tidigt förebyggande.  
Den öppna förskolan gör att familjecentralen blir en mötesplats för föräldrar och barn 
samtidigt som familjecentralen också är en plats där olika yrkesgrupper möts och 
samarbetar (Socialmedicinsk tidskrift 2/2011). På en familjecentral är det kommun och 
landsting som samordnar sina resurser. Landsting/region och kommun ska samarbeta i 
frågor som rör barn, enligt direktiv från regeringen där familjecentralen utgör ett exempel 
på denna samverkan.  
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§ 52 Dnr 2021-00098 000 

 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum 
utifrån ett integrationsperspektiv 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en utredning gällande insatserna vid familjecentrum utifrån ett 
integrationsperspektiv. Utredningen skall redovisas vid nämndens sammanträde 
den 29 september 2021   

Sammanfattning 

Nämndens presidium har väckt frågan om en genomlysning av de insatser som 
erbjuds inom ramen för socialrådgivningen vid familjecentrums verksamhet utifrån 
ett integrationsperspektiv.  

Det finns en politisk vilja om att arbetet vid familjecentrum ska verka för att stärka 
integration mellan olika samhällsgrupper på ett förtjänstfullt sätt samt för att 
motverka segregation.  

Bilagor 

NAL AU § 30, daterad den 26 maj 2021.  

Tjänsteskrivelse, datera den 14 maj 2021. 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Sida 
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§ 48 Dnr 2020-00089 047 

 

Information om delrapport projekt Hemmamamma för barnets 
bästa § 37a-medel 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen för arbete och lärande har beviljats 390 290 kr från Länsstyrelsen för 
Projektet Hemmamamma för barnets bästa. Projektet sträcker sig under perioden 1 
september 2020 till och med 30 april 2022 efter beslut om förlängning av 
projekttiden med fyra månader med anledning av pandemin. Ersättningen är 
beviljad inom ramen för 37a § Förordning om statlig ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 

Projektets syfte är bland annat att genom tidiga insatser för målgruppen (nyanlända 
kvinnor med små barn eller kvinnor som väntar barn) medvetengöra dem, och 
männen, om vikten av att delta i etableringsprogrammet. Genom projektet erbjuds 
en introduktion i det nya språket, tillsammans med ett socialt sammanhang utanför 
hemmet. 

Den 30 juni 2021 skickades en delrapport för projektet in till Länsstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2021. 

Delrapportering § 37a-medel, Hemmamamma för barnets bästa, daterad den 30 
juni 2021. 
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Information om delrapport, projekt Hemmamamma för 
barnets bästa 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Förvaltningen för arbete och lärande har beviljats 390 290 kr från Länsstyrelsen för 
Projektet Hemmamamma för barnets bästa. Projektet sträcker sig under perioden 1 
september 2020 till och med 30 april 2022 efter beslut om förlängning av 
projekttiden med fyra månader med anledning av pandemin. Ersättningen är 
beviljad inom ramen för 37a § Förordning om statlig ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 

Projektets syfte är bland annat att genom tidiga insatser för målgruppen (nyanlända 
kvinnor med små barn eller kvinnor som väntar barn) medvetengöra dem, och 
männen, om vikten av att delta i etableringsprogrammet. Genom projektet erbjuds 
en introduktion i det nya språket, tillsammans med ett socialt sammanhang utanför 
hemmet. 

Den 30 juni 2021 skickades en delrapport för projektet in till Länsstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Delrapportering § 37a-medel, Hemmamamma för barnets bästa, daterad den 30 
juni 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

 
 

  



å
Länsstyrelserna

Delrapportering  % 37a-medeI
Denna  blankett  avser  insatser  beviljade  2020

Insatser  för  att stärka  och utveckla  verksamhet  med  flyktingguider  och  familjekontakter
med  stöd  av ersättning  enligt  förordningen  (2010:1122)

Delredovisning  lämnas  vid  den tidpunkt  eller  de tidpunkter  som anges i beslutet.  Detta  forimilär  ska
användas  vid  redovisningen  av insatser  beviljade  2020.

Delredovisningen  skickas  till  länsstyrelsen  i det egna länet.

I Sökande  kommun

IAOc1hveLsta.araknodrnrne un, Förvaltningen för Arbete
I

Kontaktperson

Maiie  Nilsson,  projektledare

0472-152  65

marie.k.nilsson@2ni1sson.se

I
I

Liridona  Kurti,  Kvalitetssamordnare

R5rva1tningen  för  Arbete  och  Lärande

0472-  153 48

liridona.kurti@alvesta.se

Insats  (rubrik)

Hemmamamrna  för  barnets  bästa

IAnsstyrelsens  diarienummer

851-2629-2020

Tidsperiod

2020-09-01-  2022-04-30

Sammanfattande  bedömning

Beskriv  hur  arbetet  inom  ramen  för  insatsen  står  i relation  till  de syften  och  mål  som  angavs  i ansÖkan.

Projektarbetet  har  under  den  pågående  projekttiden  stått  irelation  med  syfte  genom  att  vi  har
kornmit  igång  med  gruppträffar  riktade  till  mammor  med  minst  ett barn  i ålder  O-6 år. Under
grupptillfällena  har  vi  fångat  upp  mammornas  behov  samt  pratat  om  teman  som  är aktuella  i
samhället  samt  infornnation  som  är viktig  att  käru'ia  till  som  förälder  i Sverige.  Genom
gruppträffarna  får  mammorna  möjlighet  till  ett social  sammanhang,  som  är än mer  angeläget
nu  under  pågående  pandemi,  då många  aktiviteter  är inställda  vilket  kan  leda  till  ytterligare
isolering.  Det  blir  även  en viss  språkträning  för  mamrnorna,  genom  att  vi  pratar  svenska  med
varandra  under  träffarna.  Om  behov  finns  ser vi  dock  till  att språkstöd  finns  tillgängligt  för  att
översätta  den  insformation  som  ges.

Sedan  projekttidens  start  har  cirka  15 marnmor  deltagit  och  29 barn.  Flera  av mamrnorna  som
var  med  inledningsvis  har  återgått  till  sina  studier  efter  föräldraledigheten  vilket  är ett  av
målen  med  insatsen.



2

Vad  går bra och vad går mindre bra i arbetet? Hur  arbetar  ni för  aft åtgärda  eventuella  problem?
Projektet  har  anpassats  efter  de allmänna  råd  för  Covid-19,  som  varit  gällande.  Det
har  inneburit  att  vi  inte  har  kunnat  ha gruppträffar  i samma  omfattning  och  ge all  den
information  som  vi  hade  som  avsikt  att  göra.  Vi  har  bedömt  att  digitala
grupptillfällen  inte  skulle  fungera  tillfredställande  för  den  målgrupp  mammor  som
deltagit  i projektet  hitills  och  det  hade  inte  blivit  samma  sociala  utbyte,  som  vid
fysiska  träffar.

Utifrån  föitutsättningar  som  varit  har  arbetet  gått  bra,  men  det  är en utmaning  att hålla  igång
gruppverksainhet  och  samtidigt  förhålla  sig  till  de allmänna  råd  som  är gällande  :för Covid-19.
Under  slutet  av år 2020  och  hittills  under  våren  2021 har  de flesta  verksarnheter  avböjt  att
delta  fysiskt  för  att  ge infori'nation  med  anledning  av covid.  Det  firu'is  även  en del  oro  hos
deltagarna, gällande covid och en del mammor vä5er med anledning av det att avvakta med
att  delta  i grupp.  Det  har  även  varit  till.föllen  som  har  fått  ställas  in  på grund  av att  gruppledare
har  haft  förkylningssymtom.  Vi  har  rnärkt  att uppslutningen  även  blir  sämre  när  vi  anordnar
träffar  utomhus  och  vi  är då beroende  av "bra"  väder.

Hur har ni arbetat för att säkerställa jämstäl1dhetsperspektivet  i insatsen? Finns  det några särskilda uttnaningar?
En  del  av projektets  mål  är att  öka  jämställdheten,  på så vis  att  kvinnorna  får  ta del  av
information,  som  de inte  skulle  fått  annars,  när  de är föräldralediga,  samt  öka  deras  delaktighet
och  integrering  i sarnhället.

Projektet  riktar  sig  till  marnmor  i första  hand.  Det  har  varit  en utmaning  under  pandemin  att
etablera  grupper  med  deltagare  över  tid,  skapa  relation  och  fä kännedom  om  deras
familjesituation.  Flera  mammor  som  tidigare  deltagit  har  deras  män  i andra  länder  och  det  har
med  anledning  av det  varit  svårt  att involvera  pappor  i projektet.  Vi  har  dock  som  mål,  om
pandemin  tillåter  anordna  en familjekväll  där  hela  familjerna  bjuds  in och/eller  erbjuda  några
gmpptillföllen  för  pappor  och  prata  om föräldraskap  eller  behov  som  kornrner  upp  vid
grupptillfflllena  med  mammorna.

Hur  har ni arbetat f8r att säkerställa lika rättigheter  samt barnperspektivet  i insatsen? Finns  det några  särskilda
utmaningar?

Den  information  som  ges vid  grupptillfällena  har  som  syfte  att  stärka  kvinnorna  på kunskap
om  angelägna  ämnen  att känna  till,  men  också  i sin  föräldrarroll  som  utifrån  ett barnperspektiv
gynnar  barnen.  Vi  uppmärksarnmade  Internationella  barndagen  den 5 oktober  genom  att prata
barns  rättigheter.  Vi  har  även  pratat  om  Barnkonventionen,  de olika  artiklarna  och  vad  de
iru'iebär  för  barnet  och  vilket  ansvar  föräldrar  har  i det. Vi  har  bland  annat  använt  oss av
broschyren  "Barnets  rättigheter  och  föräldrars  ansvar",  samtalsmaterial  från  Region
Kronoberg  och  tanken  är att vi  framöver  ska  utgå  från  Rädda  Barnens  samtalsmaterial

"Alskad  och  Ts-ygg".  Samtalsmaterialet  är anpassat  för  föräldragrupper  och  handlar  om  barns
behov  och  rättigheter.  Barnkonventionen  kornrner  att vara  ett återkorni'nande  tema  under  hela
projektperioden.  Dock  finns  en utmaning  under  senare  delen  av projektperioden  med
anledning  av  pandemin,  då det  har  varit  svårare  att etablera  en relation  över  tid  och  mer  se till
behov  som  finns  hos  mammorna  i gruppen  och  se till  vad  just  de skulle  stärkas  av i deras
föräldraroll.

Aktiviteter
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Beski'iv  kortfattat  vilka  aktiviteter  som har genomföits/påböijats  och beskriv eventuella förändringar  i jämt"örelse

med  ansökan,  både  avseende  verksamhet  och  budget.

Inför  projektets  uppstart  och  under  genomförandet  har  en arbetsgrupp  haft

regelbundna  träffar  där  projektets  aktiviteter  och  planering  har  diskuterats.

Arbetsgruppen  består  av projektledare  och  representanter  för  olika  verksamheter

inom  förvaltningen  för  Arbete  och  Lärande  i Alvesta  kommun,  representant  från

Alvesta  vårdcentral  samt  representant  från  styrelsen  i Alvestas  lokaIförening  för

Rädda  Barnen.

Hemmamamma  för  barnets  bästa  har  fortsatt  utifrån  tidigare  projekt  "Nätverk

hemmamamma".  Under  tidigare  projektperiod  rekryterades  flera  mammor  och

gruppträffar  anordnades,  där  mammorna  fick  möjlighet  till  social  gemenskap,

språkträning  och  information  om  olika  ämnen  gavs  vid  grupptillfäIlena,  i syfte  att

stärka  dem  som  inidvider  och  i sitt  föräldraskap.

Genom  tidigare  projekt  har  vi  etablerat  kontakt  med  flera  deltagare,  som  vi  även  bjöd

in  inför  starten,  under  hösten  2020.  Flera  mammor  som  tidigare  deltagit  har  dock

sedan  påbörjat  studier  och  är därmed  inte  aktuella  i pågående  projekt.  Vi  har

rekryterat  "nya"  mammor  till  projektet  genom  att  ge dem  information  vid  besök  på

BVC.

Under  hela  projekttiden  har  pandemin  pågått  vilket  har  påverkat  genomförandet  av

projektet.  Under  hösten  2020  kunde  vi  inledningsvis  ha fysiska  träffar  utomhus,  för

att  sedan  träffas  inomhus  på Caf6  Rönnedal  och  vid  ett  par  tillföllen  har  vi  kunnat  gå

till  biblioteket,  bland  annat  uppmärksammade  vi  Internationella  barndagen  där  den  5

oktober,  genom  att  ge information  om  barns  språkinlärning  och  barns  rättigheter.

När  det  fattades  beslut  om  skärpta  allmänna  råd  i Kronobergs  län  gällande  Covid-  19,

kunde  vi  inte  genomföra  gruppträffar,  som  det  var  planerat.  Vi  höII  kontakt  med  flera

deltagare  via  telefon  veckovis  och  var  tillgängliga  per  telefon,  för  deras  frågor  och

behov.  I samråd  med  Länstyrelsen  fattades  beslut  om  att  pausa  projektet  från  210125

och  en månad  framåt  och  sedan  fortsätta  under  mindre  intenstitet  (20  %

projektledning)  under  perioden  210222-210430.  När  de allmäna  råden  släpptes

planerade  vi  för  att  starta  gruppen  igen  utomhus,  men  med  fler  grupptillföllen,  med

max  5 st mammor  i varje  grupp.

Vi  behövde  då återigen  nå de mammor  som  tidigare  deltagit  eller  som  visat  intresse

för  att  delta  och  vi  skickade  då ut  45 sms  med  intresseförfrågan  till  mammorna.  Det

resulterade  i två  grupper,  med  5 st mammor  i ena  gruppen,  respektive  4 mammor  i

den  andra  gruppen.  Vi  har  sedan  dess  haft  l träff  utomhus  i veckan,  för  vardera

grupp.  Under  hösten  har  vi  hitills  genomfört  15 grupptillföllen.  Vi  har  bland  annat

varit  på  biblioteket,  vårdcentralen  där  vi  fick  information  om  Covid  och

vaccinationer  och  vi  har  gått  promenad  och  diskuterat  uppsatta  diskussionsfrågor

utifrån  Barnkonventionen.  Efter  att  de allmänna  råden  lättade  har  vi  kunnat  bjuda  in

samtliga  intresserade  mammor,  för  att  öka  antalet  deltagare.

Samverkan

Vilka  samarbeten har påbörjats inom ramen  för insatsen? Kornmentera  samarbetet  med samarbetsparter  och

eventuell  styrgrupp.

Under  föregående  projektperiod  påbörjades  flera  samarbeten  som  har  fortsatt,  men  under

mindre  intenstitet,  med  anlednin  av Covid-  19. De samarbeten  som  har  utökats  är med
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Regionen  ocl'i  biblioteket.  Regionen  deltar  vid  grupptillföllenas  och  biblioteket  är en
återkommande  aktivitet.  Under  deru'ia  projektperiod  har  två  nya  verksamheter  bjudits  in,
förskola  och  Noaks  ark,  utifrån  behov  som  uppmärksarnmats  under  tidigare  projektperiod.
Genom  att flera  verksamheter  är represeterade  i arbetsgnuppen  leder  även  det  till  samverkan
och  flera  perspektiv  och  förslag  på fortsatt  utformning  av projektet.

Under  hösten  2021 är förhoppningen  att  fler  samarbeten  utvecklas  och  påbörjas,  om  fler
verksarnheterkanba  inför  siskaträffar.

Övrigt

Eventuella  övriga  kommentarer

Ekonomi

I kostnadsredovisningen  ska endast beviljade  % 37a-mede1 redovisas. Har kommunen/annan  aktör gått in som
finansiäridelar  av insatsen  ska  de suinmor  som  kornmunen/annan  aktör  stått  för  inte  redovisas  nedan.

Insatsen  ska  särredovisas  i bokflSringen  via  en projcktkod  eller  dylikt.

Kostnadsslag År  2020 Ar  2021 Ar  2022 Totalt
Lönekostnader  (inklusive  lönebikostnader.  Ange  antal
personer  och månadslön  inklusive  R)nebikostnad)

3 personer,  0,3 % projektledare:  64 042:-
0,5 projektadminstration:  38 420:-

0,10  projektarbete,  undersköterska  Region
Kronoberg;  34 500:-

(inklusive  lönebikostnader)

2021-01-25  -  2021-02  25 paus.

2021-02-25  - 2021-04-24,  20 %

projektledare,  0 % projektadminstration,

0 % pro,iektarbete från Region Kronoberg

98 334 99 367  197701

Overheadkostnader  (max 15 % av lönekostnadema)
14 750 14 905 29 655

Externa  tjänster  (typ  (/1) köpt  tjänst)

Lokalkostnader  (kostnader  för  extemt  hyrda  lokaler)

2592  :- per  månad
IO 368 15 552 25 920

Material  mm.  (specificera  typ avmaterial)
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Information/kommunikation  (annonser,  broschyrer,

annat  komiriunikationsmatei'ial)

Förtäring
1350 219 1569

Summa 254  845

Ortochdatum:,&Åi'E'/%3gz

P



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2021-00162 600 

 

Beslut om ytterligare nationella gymnasieprogram i form av 
lärlingsutbildning vid Alvesta gymnasieskola 

Beslut 

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

1. Starta ytterligare två nationella yrkesprogram i form av gymnasiala 
lärlingsutbildningar vid Alvesta Gymnasieskola till höstterminen 2022; ett 
fordons- och transportprogram med inriktningen personbil och ett handels- 
och administrationsprogram med inriktningen handel och service. 

2. förvaltningen ska redovisa en budget för de två nationella programmen i 
enlighet med beslutspunkt ett (1) till nämndens sammanträde den 10 
november 2021. 

Claudia Crowley Sörensson (M) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 10 juni 2020 om 
att starta tre nationella yrkesprogram i from av gymnasiala lärlingsutbildningar till 
höstterminen 2021 (NAL § 54, daterad den 18 juni 2021). Det beslutades om att 
starta ett industriprogram med fyra inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram och 
ett barn- och fritidsprogram. Till höstterminen 2021 startade vård- och 
omsorgsutbildningen och barn- och fritidsutbildningen. 

För att vara en konkurrenskraftig aktör om gymnasieleverna, och samtidigt kunna 
hålla kostnaderna för köpt utbildning nere, föreslår förvaltningen att nämnden för 
arbete och lärande beslutar om att ytterligare två gymnasiala lärlingsutbildningar 
ska starta till höstterminen 2021. Elevunderlaget bedöms som tillfredställande och 
uppfattningen är att ett bredare utbud av program lockar fler elever. 

I bilagd skrivelse redogörs för de två föreslagna programmen samt vilka 
förutsättningar som föreligger för dessa.    

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med tillägg om arbetsutskottet ska föreslå att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att förvaltningen ska redovisa en budget för de två nationella programmen 
i enlighet med beslutspunkt ett (1) till nämndens sammanträde den 10 november 
2021.   

Beslutsgång 

 Ordförande frågar arbetsutskottet om det är arbetsutskottets mening att besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut och ordförandes tilläggsyrkande.  

Claudia Crowley Sörensson (M) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet 

Ordförande finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut och ordförandes tilläggsyrkande.    



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 september 2021. 

Skrivelse, Ytterligare nationella gymnasieprogram i form av lärlingsutbildning vid 
Alvesta Gymnasieskola. 
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Förvaltningen för arbete och lärande 
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Beslut om ytterligare nationella gymnasieprogram i 
form av lärlingsutbildning vid Alvesta Gymnasieskola 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att starta ytterligare två nationella 
yrkesprogram i form av gymnasiala lärlingsutbildningar vid Allbo Lärcenter till 
höstterminen 2022; ett fordons- och transportprogram med inriktningen personbil 
och ett handels- och administrationsprogram med inriktningen handel och service.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 10 juni 2020 om 
att starta tre nationella yrkesprogram i from av gymnasiala lärlingsutbildningar till 
höstterminen 2021 (NAL § 54, daterad den 18 juni 2021). Det beslutades om att 
starta ett industriprogram med fyra inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram och 
ett barn- och fritidsprogram. Till höstterminen 2021 startade vård- och 
omsorgsutbildningen och barn- och fritidsutbildningen. 

För att vara en konkurrenskraftig aktör om gymnasieleverna, och samtidigt kunna 
hålla kostnaderna för köpt utbildning nere, föreslår förvaltningen att nämnde för 
arbete och lärande beslutar om att ytterligare två gymnasiala lärlingsutbildningar 
ska starta till höstterminen 2021. Elevunderlaget bedöms som tillfredställande och 
uppfattningen är att ett bredare utbud av program lockar fler elever. 

I bilagd skrivelse redogörs för de två föreslagna programmen samt vilka 
förutsättningar som föreligger för dessa.    

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Ytterligare nationella gymnasieprogram i form av lärlingsutbildning vid 
Alvesta Gymnasieskola    

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Johan Eneroth 
Utbildningsstrateg 

  



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Johan Eneroth  
Utbildningsstateg 
Johan.eneroth@alvesta.se 

Skrivelse 
Sida 

1(5) 

Datum 

2021-09-03 
Referens 

NAL 600  

 

 

 

 
  

Ytterligare nationella gymnasieprogram i form av 
lärlingsutbildning vid Alvesta Gymnasieskola 

 

Information om lärlingsutbildningar 

Lärlingsutbildningen erbjuder möjligheter som är svåra att ha i en traditionell 
skolmiljö. Flera elever som väljer yrkesprogram föredrar att lära sig praktiskt. Skolan 
får genom lärlingsplatser ett naturligt samarbete med arbetslivet i övrigt och kan på 
så sätt vara mer lyhörd för branschernas krav på sina framtida medarbetare. 
Elevens lärande på arbetsplatsen säkerställs genom att det finns en särskilt utsedd 
och utbildad handledare på plats och att skolans yrkeslärare deltar i 
betygsprocessen. En lärlingsutbildning utesluter inte att eleverna erbjuds kurser 
som gör att de blir behöriga för högre studier. I de fall där arbetsplatsen väljer att 
på deltid anställa eleven visar erfarenheten på en ökad motivation hos eleverna. 
Staten erbjuder bidrag till arbetsplatserna som ska täcka de kostnader som kan 
uppstå. Arbetsplatsen får använda bidraget efter eget val. Mer hälften eller mer av 
elevens utbildning ska genomföras på arbetsplatsen. 

 

Fordons- och transportprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till 
exempel fordonsmekaniker, billackerare, reservdelsspecialist eller yrkesförare. 
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att 
hantera transporter. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och 
konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området 
transport behandlas person- eller godstransporter med hjälp av fordon och 
hantering av gods. 

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den 
tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det 
specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att 
organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika 
handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt 
lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket. 
Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning 
och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet 
och ekonomi. 

Fordons- och transportprogrammet har fyra inriktningar: 

Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt 
diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som 
bilskadereparatör eller billackerare. 
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Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, 
reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda 
till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker. 

Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av 
lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.  

Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och 
logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare inom gods eller 
persontransporter. 

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Fordons- och 
transportprogrammet ges även som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning ger 
samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum 
på en eller flera arbetsplatser. 

Förvaltningen föreslår att Fordons- och transportprogrammet med inriktningen 
personbil ska starta vid Alvesta Gymnasieskola som gymnasial lärlingsutbildning 
med start till höstterminen 2022. 

Handels- och administrationsprogrammet 

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom 
handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom 
administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. 
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där 
service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i 
att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och 
varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Handel omfattar 
försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, 
kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar 
administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, 
kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både 
handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför 
ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget 
företagande. Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor 
och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla 
elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. 
Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap 
både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska 
utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika 
branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda digital 
teknik på ett situations anpassat sätt. Utbildningen ska också ge eleverna 
möjligheter till fördjupade studier i engelska. 

Handels- och administrationsprogrammet har två inriktningar: 

Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för arbete med 
administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig 
förvaltning. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel 
personaladministration och organisation, kommunikation, ekonomi, konferens- och 
receptionsarbete eller kundservice. 

Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- 
och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och 
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marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller 
kundservice. 

Förvaltningen föreslår att Handels- och administrationsprogrammet med 
inriktningen handel och service ska starta vid Alvesta Gymnasieskola som gymnasial 
lärlingsutbildning med start till höstterminen 2022. 

Förändringar under 2022 

Förändringar under 2022: 

 Handels- och administrationsprogrammet blir försäljnings- och 
serviceprogrammet eftersom inriktningen administrativ service avvecklas.  

 Examensmål och programstruktur justeras utifrån avvecklingen av 
inriktningen administrativ service.  

 Ämnesplanen näthandel upphävs och samtidigt revideras ämnesplanerna 
försäljning och kundservice, handel och information och kommunikation. 

De huvudsakliga förändringarna träder i kraft först 1 juli 2022. 

Lokaler 

Lokalbehovet är ansträngt redan idag men med ombyggnationer av befintliga 
lokaler, att fler SFI-elever studerar nya utbildningsformen ”Lärling i kombination 
med SFI”, att elever på en lärlingsutbildning gör mer och mer av sin utbildning ute 
på en arbetsplats samt att fordon och transportprogrammet med inriktning 
personbil skulle kunna husera en hel del tid i Alvesta motorklubbs lokaler så borde 
lokalbehovet vara möjligt att lösa även hösten 2022. 

Investeringar  

Uppstart av ny verksamhet kräver alltid nyinvesteringar. Uppskattningsvis så behövs 
det mer verktyg och maskiner för att kunna bedriva fordons och 
transportprogrammet med inriktning personbil och det behövs ett 
metodövningsrum till handelsprogrammet. Även marknadsföringskostnaden är 
högre under de första åren före utbildningarna är etablerade. Det krävs mycket 
arbete före uppstarten av ett gymnasieprogram, lärlingsplatser ska anskaffas, 
kursupplägg ska skapas, två nya yrkesråd ska byggas, mm. Följande kalkyl har gjorts: 

 

Verktyg och maskiner   150.000 kr 

Utrustning till metodövningsrum  150.000 kr 

Ombyggnation   400.000 kr 

Marknadsföring utöver budget  100.000 kr 

Organisatorisk uppbyggnad av gymnasieprogrammen 200.000 kr 

   Summa:  1.000.000 kr 
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Elevunderlag 

Det finns ca 250 personer i varje årskull som ska beredas plats på gymnasieskola 
eller introduktionsprogram. Alvesta har idag ett väl utbyggt individuellt program 
samt två nationella program (barn och fritidsprogrammet och vård och 
omsorgsprogrammet).  

Arbetskraftsbehov  

Med nedanstående inställning kring olika yrkesinriktningar inom försäljning, inköp 
och marknadsföring och det geografiska området Kronobergslän så finns det 87 
olika tjänster att söka per den 25 aug 2021 på Platsbanken. 

 

 

 

Med nedanstående inställning kring olika yrkesinriktningen 
motorfordonsmekaniker/fordonsreparatör och det geografiska området 
Kronobergslän så finns det 6 olika tjänster att söka per  den 25 aug 2021 på 
Platsbanken. 
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Konkurrens i Kronobergs län 

 

Gymnasieskola Handels- och 
administrationsprogrammet/ 
inriktning handel och service 

(Alvestaelever) 

Fordons- och 
transportprogrammet/ 
inriktning personbil 

Kungsmadsskolan X (8) X(1) 

Praktiska gymnasiet i 
Växjö 

X (2) X(0) 

Thoren Business 
School Växjö 

X (1)  

Växjö fria 
fordonsgymnasium 

 X(?) 

Haganässkolan 
Älmhult 

X (0)  

Sunnerbogymnasiet 
Ljungby 

X (0) X(0) 

Wasaskolan Tingsryd X (0)  

 

Notera att Växjö fria fordonsgymnasium, Skanska och Ingelstad har egen antagning 
och vi har inte deras antagningsuppgifter. 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Johan Eneroth 
Utbildningsstrateg 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Dnr 2021-00026 002 

 

Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och 
lärandes delegationsordning 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna de förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning som framgår av underlaget. 

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

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

Förvaltningen har tagit fram förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete 
och lärandes delegationsordning. Föreslagna tillägg redovisas i bilagd skrivelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 augusti 2021. 

Skrivelse, förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, daterad den 31 augusti 2021. 
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Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete 
och lärandes delegationsordning.  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna de förslag på tillägg i 
nämnden för arbete och lärandes delegationsordning som framgår av underlaget.  

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

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

Förvaltningen har tagit fram förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete 
och lärandes delegationsordning. Föreslagna tillägg redovisas i bilagd skrivelse.   
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, daterad den 31 augusti 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete 
och lärandes delegationsordning 

 

Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, kapitel 17 avseende gymnasieskolan. 

nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 

NY! Beslut om 
ersättning för 
kostnader 
(läromedel, 
måltider och resor 
till och från skolan) 
för elev som 
studerar vid 
Folkhögskola  

 Avdelningschef  

NY! Överenskommelse 
om ersättning till 
annan kommun 
för elev som 
studerar 
yrkesintroduktion, 
individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 

(överenskommelse 
om 
interkommunal 
ersättning) 

 Förvaltningschef  

NY! Överenskommelse 
bidrag till 
fristående 
huvudman som 
mottagit elev till 
yrkesintroduktion, 
individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 

(överenskommelse 
om bidragsbelopp)  

Skollagen 
17 kap 
29 §  

Förvaltningschef  Den fristående 
huvudmannen är 
endast skyldig att 
ta emot eleven 
om 
överenskommelse 
om bidragsbelopp 
med 
hemkommunen  
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17.2 Beslut om 
behörighet och 
mottagande av 
elev till 
programinriktat 
val eller 
yrkesintroduktion 
inom 
gymnasieskolan 
inom 
samverkansavtalet 

Skollagen 
17 kap 
14 §  

 STRYKS – ej längre 
samverkansavtal  

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

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

 

 

Skollagen 
17 kap 
14 § 

Avdelningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidering av 
lydelse 

NY! Beslut om 
grundbelopp till 
huvudman för elev 
vid 
programinriktat 
val vid fristående 
gymnasieskola  

Skollagen 
17 kap 
35 § 

  

NY!  Beslut om 
ersättning till 
offentlig 
huvudman 
överstigande det 
belopp som 
kommunen själv 
har för sådan 
utbildning till, 

Skollagen 
17 kap 
23 § 
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Förslag på tillägg och ändringar i nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning, kapitel 8 avseende Omsorg om personer med Psykiskt 
funktionshinder – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

nr Ärende Lagrum Delegat  Anmärkning 

8.9 Beslut om bostad 
med särskild 
service för vuxna 
eller annan särskilt 
anpassad bostad 
för vuxna  

LSS 9 § 9p IU 

Avdelningschef 

Ändring 
delegat 

 

 

  
 

 

programinriktat 
val 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Dnr 2021-00060 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 24 februari 2021 till och med nämndens sammanträde den 17 juni 
2021. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där förvaltningen fått 
uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 augusti 2021. 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per 17 juni 2021, daterad den 23 
augusti 2021. 

 



 

 

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 

2021-08-24 
Referens 

NAL 2021-00060 000  

 

 

 

 
  

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per 17 
juni 2021 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

Sammanställningen omfattar beslut fattade av nämnden för arbete och lärande 
under perioden 24 februari 2021 till och med nämndens sammanträde den 17 juni 
2021. De beslut som redovisas i sammanställningen är beslut där förvaltningen fått 
uppdrag eller motsvarande från nämnd eller utskott.    

Beslutsunderlag 

Uppföljning av verkställighet av nämndsbeslut per 17 juni 2021, daterad den 23 
augusti 2021.    

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

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

 

 

Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

Remisser till 
skolinspektionen angående 
etablering av nya 
gymnasieprogram 

2020-04-21 
NAL § 25 

NAL 2020-65:600 Förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten för samverkan mellan Allbo 
Lärcenter och Ryssbygymnasiet AB gällande 
utbildning i timmerstansport.  

Ärendet är inte verkställt. 

Ny organisation för 
”Mötesplats centrum” 

2020-05-25 
NAL § 25 

NAL2020-80:000 Förvaltningen får i uppdrag att verkställa ny 
organisation för mötesplats centrum. Den 
nya organisationen ska gälla från och med 1 
oktober 2020.  

Verksamheten är igång. 

 

Utredning om förslag att 
starta gymnasieskola med 
nationella program i Alvesta 
kommun 

2020-05-25 
NAL § 41 

NAL2020-81:612 Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ta 
fram underlag för möjligheten att starta 
gymnasial lärlingsutbildning; ett industriprogram 
med fyra inriktningar samt ett vård och 
omsorgsprogram 

Nämnden beslutade vid sammanträde 18 juni 2020 att 
starta tre nationella yrkesprogram i form av gymnasiala 
lärlingsutbildningar vid avdelningen Allbo Lärcenter till 
höstterminen 2021; ett industriprogram med fyra 
inriktningar, ett vård- och omsorgsprogram samt en 

mailto:Linnea.gillen@alvesta.se
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

utbildning inom Barn och fritid 

Utbildningar med två inriktningar har startat, barn och 
fritid samt vård och omsorg. 

 

Utredning genomlysning av 
arbetsmarknadsavdelningen 

2020-06-18 
NAL § 53 

NAL 2020-90:000 Förvaltningen under sammanträdet 21 april i 
uppdrag att genomföra utredning/genomlysning 
av arbetsmarknadsavdelningen 

Utredning redovisades nämnden under sammanträdet 
18 juni 2020, ärendet återremitterades. 

Ärendet avslutas i och med ny organisation 
innebärande organisatorisk sammanslagning med Allbo 
Lärcenter, Arbetsmarknadsavdelningen blir 
Arbetsmarknadsenheten 

Förslag om ny organisation 
för fältverksamheten i 
Alvesta kommun 

2020-09-21 
NAL § 71 

NAL 2020-
161:001 

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

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

Avtal med Kultur och fritidsförvaltningen kvarstår. 

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

Arbetsmiljö  2020-09-21 
NAL § 75 

NAL 2020-27: 020 Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att 
förvaltningen får ta del av rapporterade tillbud 
på Hagaskolan där elever från 
ungdomsgymnasiet är inblandade 

Förvaltningen får kännedom om eventuella tillbud efter 
kommunikation med utbildningsförvaltningen. 

Ekonomisk månadsrapport 
per april 2021   

Åtgärdsplan för budget I 
balans 

2021-04-21 
NAL § 18 

NAL 2021-74:042 
 NAL 2021-
80:042 

Förvaltningen får i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplan för budget i balans. 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2021 är 
upprättat och redovisas nämnden löpande.  

Ekonomisk månadsrapport 
per april 2021   

Ytterligare nyckeltal till 

2021-04-21 
NAL § 18 

NAL 2021-74:042 Nämnden beslutade om att lägga till ytterligare 
nyckeltal till nämndens beslutade nyckeltal; SFI-
lärling, kontaktperson och kontaktfamilj, dela 
familjehem i LVU och SoL och totalt antal 

De ytterligare nyckeltalen har tillförts nämnden för 
arbete och lärandes följda nyckeltal 
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

nämndens beslutade 
nyckeltal 

avslutade från AMA 

Handlingsplan ”Barnen Bästa 
Gäller!” 

2020-11-11 
NAL § 91 

NAL 2020-
190:701 

Förvaltningen får i uppdrag  att två gånger per 
år, i april och december, återrapportera till 
nämnden för arbete och lärande om de 
pågående insatserna och åtgärderna som finns 
specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet varit.   

 

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

Ärendet har planerats in i nämnden för arbete och 
lärandes ärendeplanering under 2021 

Första återrapporteringen är genomförd 

Beslut om permanent 
verksamhet för projektet 
Resurscentrum Heder i 
Kronobergs län 

2021-04-21 
NAL § 21 

NAL 2021-44:791 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
utvecklingsinsatser, exempelvis genom 
utbildningar och andra riktade insatser, 
avseende hedersrelaterat våld och förtryck och 
annat våld i nära relationer 

Uppdraget har tillförts avdelning Barn och Vuxen och är 
en del av ordinarie verksamhet. 

Uppdragen I 
handlingsplanen för våld i 
nära relationen  

2021-06-17 
NAL § 46 

NAL 2021-00096 
791 

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

Uppföljning kommer att redovisas nämnden under juni 
2022. 

Uppdrag om genomlysning 
av insatser vid 
familjecentrum utifrån ett 
integrationsperspektiv 

 

2021-06-17 
NAL 52 

NAL  2021-
00098 000 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
genomlysning av insatserna vid familjecentrum 
utifrån ett integrationsperspektiv. 

Redovisas nämnden vid sammanträde 29 september 
2021. 

UPPDRAG FRÅN KS: 

Ärende: Anmälan om 
budgetöverskridande från 

2021-06-08 
KS § 85 

NAL 2021- 00139 
042 

Nämnden för arbete och lärande får i uppdrag 
att utreda möjligheten att genomföra 10-
punktsprogran med åtgärder samt vilken 
ekonomisk effekt varje enskild åtgärd skulle ge 

Redovisas nämnden vid sammanträdet 29 september 
2021 
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Ärende Beslut Dnr Uppdrag Verkställighet 

nämnden för arbete och 
lärande 

 

vid genomförande. 

Nämndens ordförande har per delegation 
beslutet om att ge förvaltningen i uppdrag om 
att genomföra utredning  

UPPDRAG FRÅN KS 

Ärende: Övergripande 
gallringsbeslut för övergång 
till digital hantering av 
diarieförda ärenden i Ciceron 

 

2021-06-08 
KS § 98 

NAL 2021-
00140 004 

Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas, 
helägda bolagens och kommunstyrelsens 
informationshanteringsplaner uppdateras i 
enlighet med punkt 1 och 2. 
Informationshanteringsplanerna ska uppdateras 
med vilka handlingstyper som inte kan gallras 
efter skanning på grund av lagstiftning eller 
andra skäl. Förvaltningar och bolag ansvarar för 
att ta del av relevanta utbildningar och delta i 
relevanta nätverksgrupper hos Sydarkivera för 
kunskap om arkiv, informationshantering och 
digitalt bevarande. 

Nämnden för arbete och lärandes 
infomationshanteringsplan har uppdaterats i enlighet 
med punkt 1 och 2, innebärande att handlingar i 
ciceron ska bevaras digitalt och att de handlingar som 
inkommer på papper får gallras efter att de har 
skannats in. 

Översyn över vilka handlingar som ska bevaras på 
papper pågår, även gemensamt med kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.  

     

 

De särskilda uppdrag som nämnden för arbete och lärande beslutar om i samband med verksamhetsplan med internbudget tas inte med i denna uppföljning 
eftersom de följs upp i årsrapporten. 

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Dnr 2021-00141 006 

 

Digital signering av protokoll 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
protokoll från nämnden för arbete och lärande och dess utskott får signeras digitalt. 
Nämnden för arbete och lärandes informationshanteringsplan uppdateras i enlighet 
med beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 (KF § 71/2021) om att 
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering 
(justering) av protokoll från och med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill 
justera sina protokoll digitalt måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna 
att protokollen justeras digitalt. I beslutet ska också eventuella utskott inkluderas.  

Nämnden för arbete och lärande föreslås besluta att nämnden för arbete och 
lärandes, och dess utskotts, protokoll får justeras digitalt. För att kunna signera 
protokoll måste justerare ha tillgång till Mobilt BankID/ BankID.  Nämnden för 
arbete och lärandes informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med detta 
beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 augusti 2021. 

KF § 71, daterad den 22 juni 2021. 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-11 
Referens 

NAL 2021-00141 006  

 

 

 

 
  

Digital signering av protokoll 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att protokoll från nämnden för arbete 
och lärande och dess utskott får signeras digitalt. Nämnden för arbete och lärandes 
informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 (KF § 71/2021) om att 
kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering 
(justering) av protokoll från och med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill 
justera sina protokoll digitalt måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna 
att protokollen justeras digitalt. I beslutet ska också eventuella utskott inkluderas.  

Nämnden för arbete och lärande föreslås besluta att nämnden för arbete och 
lärandes, och dess utskotts, protokoll får justeras digitalt. För att kunna signera 
protokoll måste justerare ha tillgång till Mobilt BankID/ BankID.  Nämnden för 
arbete och lärandes informationshanteringsplan uppdateras i enlighets med detta 
beslut.   

Beslutsunderlag 

KF § 71, daterad den 22 juni 2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Dnr 2021-00194 004 

 

Beslut om digital signering av protokoll 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa digital signering (justering) av 
kommunfullmäktiges protokoll samt att godkänna att kommunstyrelsen, 
nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av 
protokoll.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen för kommunfullmäktige och 
nämndernas reglementen uppdateras i enlighet med punkt 1.  

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 65-67§§ och 69§ finns bestämmelser kring protokoll, 
däribland att ett protokoll ska justeras efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Kommunallagen säger inget om att justeringen måste ske 
genom undertecknande med penna, varför det är möjligt att använda elektroniska 
signaturer. Frågan om elektroniskt underskrivna protokolls laglighet har prövats i 
Förvaltningsrätten (dom 2014-05-26) och Kammarrätten (dom 2014-09- 24) som 
beslutade att det inte fanns några hinder för att skriva under protokoll elektroniskt.  

Idag skrivs samtliga protokoll under på papper, men teknik för att signera protokoll 
digitalt finns att tillgå i ärendehanteringssystemet Ciceron och Ciceron Assistent. 
Dessa system följer Digitaliseringsmyndighetens tekniska ramverk för säker 
signering (den digitala signaturens äkthet vid signeringstillfället) och har en 
avställningsfunktion till e-arkiv för långtidsbevarande som följer Riksarkivets 
föreskrifter på området. Detta gör att avställning till Sydarkiveras 
bevarandeplattform är säkerställd.  

 I syfte att övergå till en mer digital informationshantering, få en förenklad 
hantering kring justeringen av protokoll samt att minska mängden 
pappershandlingar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa digital 
signering (justering) av protokoll inom kommunkoncernen.  För att kunna signera 
måste man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.  

Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta om att införa digital signering 
(justering) av kommunfullmäktiges protokoll samt godkänna att kommunstyrelsen, 
nämnderna och de helägda bolagen får besluta om digital signering av protokoll. Ett 
förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som 
underlag för beslut i nämnder och styrelsen.  

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Bilagor 

Kommunstyrelsens beslut § 99, 2021-06-08 

Arbetsutskottets beslut § 74, 2021-05-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-29     



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 

Kanslichef 

Samtliga nämnder 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

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

Sammanfattning 

Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1414-21, daterad den 25 maj 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4313-19, daterad den 1 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4984-20, daterad den 4 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5049-20, daterad den 21 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 2525-20, daterad den 24 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2607-21, daterad den 2 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2643-21, daterad den 5 juli 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, daterad den 14 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2968-21, daterad den 21 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2643-21, daterad den 21 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3148-21, daterad den 4 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2607-21, daterad den 5 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3148-21, daterad den 6 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3230-21, datera den 12 augusti 2021.    
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Referens 
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Meddelanden  

Förslag till beslut 

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

.   

Sammanfattning 

Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1414-21, daterad den 25 maj 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4313-19, daterad den 1 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4984-20, daterad den 4 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 5049-20, daterad den 21 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 2525-20, daterad den 24 juni 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2607-21, daterad den 2 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2643-21, daterad den 5 juli 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, daterad den 14 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2968-21, daterad den 21 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2643-21, daterad den 21 juli 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3148-21, daterad den 4 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2607-21, daterad den 5 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3148-21, daterad den 6 augusti 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3230-21, datera den 12 augusti 2021.    

 
 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2021-00010 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.  

Två tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 17 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2021. 

Sjukfrånvarostatistik per juli 2021, daterad den 30 augusti 2021. 

 



 

 

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 

2021-08-30 
Referens 

NAL 2021-00010 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.  

Två tillbud har registrerats sedan nämndens sammanträde den 17 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvarostatistik per juli 2021, daterad den 30 augusti 2021.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

FAL 18,7 18,21 17,41 16,5 15,35 14,26 13,04 11,93 10,71 10,6 10,4 10,18

A. Kommun 26,6 26,74 26,49 26,7 26,75 26,82 26,15 24,92 23,61 22,91 22,59 22,53
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
FAL 0,76 0,92 1,13 1,11 0,66 0,71 0,54 1,09 0,8 1,12 0,68 0,58
A. Kommun 1,6 2,15 2 2,22 2,02 2,14 1,69 1,97 1,93 1,94 1,59 1,23
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
FAL 5,31 5,21 4,97 4,75 4,52 4,22 3,88 3,58 3,23 3,21 3,1 3,03
A. kommun 7,54 7,66 7,63 7,72 7,78 7,79 7,67 7,3 6,92 6,77 6,71 6,67
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
FAL 2,76 3,78 3,39 4,32 2,44 2,56 2,24 4,18 2,98 3,7 2,06 1,81
A. Kommun 5,4 8,2 7,14 8,1 6,88 7,24 6,9 7,09 7,35 6,98 5,5 3,52
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
FAL 60,07 58,35 56,1 54,03 51,21 46,98 45,14 41,4 39,15 38,59 37,94 37,13

A. kommun 53,77 51,63 50,19 48,21 46,65 44,69 43,65 43,9 44,67 44,46 44,64 44,76
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 15 14 14 12 13 10 9 7 9 10 10 10
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

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

FAL 35,85 35,24 33,17 33,65 32,16 32,31 35,71 39,58 43,39 43,39 45,26 45,45
A. kommun 26,08 23,67 23,34 22,92 21,43 21,98 21,88 23,04 24,43 25,71 26,37 26,17
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Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-08 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2021-00011 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. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-05-01 till 2021-07-31.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 september 2021. 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-05-01 till 2021-08-31, 
daterad den 1 september 2021. 

 



 

 

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 

2021-09-01 
Referens 

NAL 2021-00011 002  

 

 

 

 
  

Redovisning av delegationsbeslut 

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. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-05-01 till 2021-07-31.  

  

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-05-01 till 2021-08-31, 
daterad den 30 augusti 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

 



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202a1-08-30

2105 Total

BoU  Kontaktperson  4:1 SoL,  bifall,  förlängt  bistånd 2 2

BoU  Placering  41  SoL  familjehem  övr  kostnader 5 5

BoU  Placering  4:1 SoL  stödboende,  övriga  kostnad 3 3

BoU  Placering-Övervägande,  6 :8 SoL,  familjehem I 1

BoU  Utredning  lall  SoL  avslutas  med  pågående  å 3 3

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  med  åtgärd 2 2

BoU  Utredning  1'11 SoL  avslutas  utan  åtgärd 8 8

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas,  återtagen  ansök I 1

BoU  Utredning  11:1 SoL  inleds 16 16

BoU  Utredning  1ll  SoL  inleds  ej 28 28

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL  4: I avslutas 4 4

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL4:1  bifall I I

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm14:1  SoL,  avslu 4 4

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jml  41  SoL,  bifall 5 5

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm141  SoL,  förlän 3 3

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jml  4:1 SoL,  kostn
I

1 1

uRVALSPARAMETRAR Period: 202i-05-01-2021-05-31 Beslutsfat!are:

0rganisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  '1 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202a1-08-30

I

2105 Total

BoU  Öwigt  bistånd,  kostnader 7 7

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr,  avslag 14 14

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr,  bifall 61 61

EB-Ek  bist  4:1 o 4:3  försörjning,  bifall 302 302

EB-Ek.bist.  4:1 och  4:3  SoL,  avslag 77 77

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

EB-Förskott  förmån  4:1,  9:2  SoL,  bifall 3 3

EB-Hyresgaranti  SoL4:'1 I 1

EB-Återkrav  4:2,  9:2  2 st  SoL,  bifall 2 2

Ej inleda  utredning 6 6

EkAndrah.kontr/akutboende  4:"1 SoLbifall I I

FR-  Vårdnad,  boende,  umgängesutredning-uppdra I 1

FR-Faderskap  enligt  dom I I

FR-Faderskap  MF-protokoll "I "I

FR-Faderskap  S-protokoll E) G

FR-Faderskap,  biträder  annan  kommun 2 2

FR-Yttrande,  snabbyttrande  avgivet 3 3

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-05-01  -2021-05-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:

l,"  i,

Sida  2 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202"1-08-30

2105 Total

LVM Läkarundersökning  E3 9 "I I

LVM Rättens beslut om vård, 4 o 5 @ I I

LVM Utredning 7 F3 inleds 4 4

LVM  Utredning  avslutas,  ej ansökan 3 3

LVU  umgängesbegränsning  14  e) "I 1

LVU  vård  pågår-  Byte  av  placeringsform 2 2

LVU  vårdkostnader 2 2

Ställningstagande  - ingen  vidare  åtgärd  vidtas 4 4

Uppdragstagare  - Medgivande  6:6  SoL,  lämnas 1 I

Uppdragstagare  - Utredda  awaktar  uppdrag I I

Uppdragstagare  KP/KF  Godkänns I I

Utredning  1t1  avslutas 5 5

Utredning  11:1 inleds 24 24

Utredning  VINR  11:1 avslutas 3 3

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

Vux  Missbruk  KontaktpersoThfamilj  bifall 1 I

Vux  Missbruk  sysselsättning  - bifall  (41) 3 3

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-05-Oi  -2021-05-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Sida  3 / 4Handläggare: Personnummer:



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202at-08-30

2105 Total

Vux  Missbruk  Utr  1 1:1 avslutas 2 2

Vux  Missbruk  Utr  11:1 inleds 9 9

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

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 6 6

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård.  - bifall,  S I I

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid  familjehem  - bifall I I

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

Vux  Våld  i nära  relation,  bifall 2 2

Vux  Våld  i nära  relation,  kostnader 1 I

Vux  Våld  i nära  relationer  Boende  - avslag 1 1

Vux  Våld  i nära  relationer  Boende  - bifall  (4:1) 3 3

Yttrande  LUL  lämnas I I

Total 684 684

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-05-Oi  -2021-05-3i Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Llndemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  4 / 4



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriffsdatum:  202"k08-30

2105 Total

42  092,00 42  092,00

Arbetar  deltid  ofrivilligt,  väntar  på ir 930,00 930,00

Arbetar  deltid  ofrivlligt,  otillräcklig  ir 10  94"1,05 IO 94"1,05

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst 13  934,50 "ia  934,50

Arbetar  heltid,  väntar  på inkomst 6 865,00 6 865,00

Arbetshinder,  sociala  skäl 356  351  ,22 356  351,22

Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd 838  804,15 838  80415

Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö 535  434,26 535  434,26

Arbetslös,  väntar  på ersättning/stö« 19  483,00 19  483,00

Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape 4 217,00 4 217,00

Otillräcklig  etabIeringsersättning 48714,00 48714,00

Otillräcklig  pension/äIdreförsörjning 45  695,98 45  695,98

Sjuk-  eller  aktivitetsersättning,  otmr 30 612,00 30  612,00

Sjukskriven  med  läkarintyg,  ingen  E 232  498,07 232  498,07

Sjukskriven  med  läkarintyg,  väntar
I

10  399,00 "IO 399,00

I

, Utan  försörjningsshinder "I1 109,00 Il  109,00

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-05-Oi  -2021-05-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  4 / 2



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriftsdatum:  202'1-08-30

2105 Total

Väntar  på etabIeringsersättning 2 082,00 2 082,00

Väntar  på pension/äldreförsörjningi 25 098,00 25  098,00

Total
I

2 235  260,23 2 235  260,23

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-05-01  -202i-05-31 Beslutsfatkare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  2 / 2



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202a!08-30

2106 Total

BoU  Kontaktperson4:'I  SoL,  avslutas I I

BoU  Kontaktperson  4:1 SoL,  bifall I I

BoU  Kontaktperson4:1  SoL,  bifall,  förlängt  bistånd 2 2

BoU  Pers  stöd  4:1 SoL  socsekr,  bifall 2 2

BoU  Placering  4:1 SoL  familjehem  övr  kostnader 4 4

BoU  Placering  4:1 SoL  familjehem,  avslutas 2 2

IBoU Placering 4:1 SoL stödboende, övriga kostnad 3 3

BoU  PIacering-Övervägande,  6 :8 SoL,  familjehem 2 2

BoU  SoL  placering  stödboende,  avslut I I

BoU  Ungdomstjänst  5:1 SoL,  inleds 2 2

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  med  pågående  å il 1l

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  med  åtgärd 4 4

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  utan  åtgärd 14 14

BoU  Utredning  1tl  SoL  inleds 17 17

BoU  Utredning  1tl  SoL  inleds  ej 34 34

IBoU Vård  enligt  4:4 SoL  efter  18  år  bifall Il
I

I

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-06-01-2021-06-30
Beslutsfattare:

Organisation:
Orsak:

undemivåer: Beslut

Handläggare:
Personnummer: Sida  I / 5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202f08-30

2106 Total

BoU Vård pågår- Byte av placeringsform I 5 5

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl.  SoL41  avslutas  ' 3 3

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl.  SoL4:1  bifall 3 3

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jml  4:1 SoL,  avslu 4 4

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jml  4:1 SoL,  bifall IO IO

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm14:I  SoL,  kostn "l 1

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd,  extern  jml  4:1 So I "l

BoU  Övrigt  bistånd  jml  4:I  SoL,  bifall I I

BoU  Övrigt  bistånd,  kostnader 6 6

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr,  avslag 13 13

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr,  bifall 58 58

EB-Ek  bist  4:1 o 4:3  försörjning,  bifall 421 421

EB-Ek.bist.  41  och  4:3  SoL,  avslag 94 94

EB-Ek.bist.  4:1 SoL,grundb 2"1 2"1

EB-Hyresgaranti  SoL41 l- I

Ej inleda  utredning l- 4

FR-Faderskap  MF-protokoll  nedlägges l- "l

uRVALSPARÅMETRAR Periad: 2021-06-Oi  -2021-06-30 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Llndemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  2/5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202"k08-30

2106 Total

FR-Faderskap  S-protokoll 5 5

FR-Yttrande,  snabbyttrande  avgivet 1 I

LVM Utredning 7 F3 inleds 2 2

LVM Utredning  avslutas,  ej ansökan I "I

LVU omedelbart omhändertagande 2 o 6 fi I I

LVU omedelbart omhändertagande 3 o 6 9 2 2

LVU omplacering 8111 6 6

LVU omprövning  13  e) 1 1

LVU placering i familjehem fi 14 I I

LVU placering i HVB F3 11 I I

LVU polishandräckning I I

LVU underställning  FR 2 2

LVU  vårdkostnader 6 E)

Ställningstagande  - ingen  vidare  åtgärd  vidtas I "i

Uppdragstagare  - Familjehem  6:6  SoL,  medgivand I 1

Uppdragstagare  - Utredda  awaktar  uppdrag 'l 1

Uppdragstagare KP/KF Godkänns inte I -l -l
LIRVALSPARAMETRAR Period: 2021-06-01  - 2021-06-30

Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Llndemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  3 / 5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202{08-30

2106 Total

Upprätta dödsboanmälan  (20 kap 8 a E3 Ärvdabalke 1 I

Utredning  'lt1  avslutas 2 2

Utredning  11:1 inleds 26 26

Vux  anhörigstöd  - bifall,  SoL  4 kap.  1 SI 2 2

Vux  anhörigstöd  Utr  1t1  inleds 1 1

Vux  Missbruk  - insats  avbryts 1 1

Vux  Missbruk  - återkallelse  av bistånd "I 1

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

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

Vux  Missbruk  Utr  11:1 avslutas 4 4

Vux  Missbruk  Utr  11l  inleds 6 6

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - avslag, I "I

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 3 3

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid  familjehem  - bifall "l I

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid HVB  - bifall 'I I

Vux  Sysselsättning  4:I  SoL 1 I

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

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-06-01  -2021-06-30 Beslutsfattare:

Organisaffon: Orsak:

Llndemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  4 / 5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskrifisdatum:  202'1-08-30

2106 Total

Total 840 840

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-06-01-2021-06-30 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Llndemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  5 / 5



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriftsdatum:  202L08-30

2106 Total

94  875,00 94  875,00

Arbetar  deltid  ofrivilligt,  väntar  på ir 2 413,00 2 413,00

Arbetar  deltid  ofrivlligt,  otillräcklig  ir 12179,15 12179,15

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst 23 884,66 23 884,06

Arbetshinder,  sociala  skäl 396  232,'19 396  232,19

i Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd 1 004  573,57 1004  573,57

i Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö 830  278,78 830  278,78

iArbetslös, väntar på ersättning/stöc 17  465,00 17  465,00

 Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape 4 "184,00 4 1 84,00

Otillräcklig  etabIeringsersättning 57  049,00 57  049,00

Otillräcklig  pension/äIdreförsörjning 60 827,20 6«) 827,20

Sjuk-  eller  aktivitetsersättning,  otillr 10  406,62 iO  406,62

Sjukskriven  med  läkarintyg,  ingen  E 236  985,08 236  985,08

ljukskriven med läkarintyg, väntar 1921,00 I 92"1,00

lUtan försörjningsshinder 832,00 832,00

I
Väntar  på etabIeringsersättning 3147,00 3147,00

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-06-01  -2021-06-30 Beslutsfattare:

Organisation:
Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handläggare:
peysonnummer:

Sida  'l / 2



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriftsdatum:  202$08-30

2106 Total

Väntar  på pension/äldreförsörjningi 18  964,00 18  964,00

Total 2 776  217,25 2 776  217,25

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-06-01  -2021-06-30 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer. Sida  2 / 2



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202"1-0E!30

2107 Total

BoU  Kontaktperson41  SoL,  bifall I 1

BoU  Placering  4:1 SoL  familjehem  övr  kostnader 1l Il

BoU  Placering  4:1 SoL  stödboende,  övriga  kostnad 3 3

BoU  Placering  Stödboende  SoL4:1  avslag I I

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  med  pågående  å 3 3

BoU  Utredning  11:'I SoL  avslutas  med  åtgärd 2 2

BoU  Utredning  1tal  SoL  avslutas  utan  åtgärd 7 7

BoU  Utredning  11:I SoL  inleds 16 16

BoU  Utredning  11:1 SoL  inleds  ej li Il

BoU  Vård  pågår-  Byte  av placeringsform I I

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL  4:1 avslutas 2 2

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL41  bifall 2 2

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd jml  4:1 SoL,  avslu I 1

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm14:I  SoL,  bifall 5 5

BoU  Öppenvårj/PersonIigt  stöd  jm141  SoL,  förlän 1 "l

BoU  Öwigt  bistånd,  kostnader 6 6

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-07-01  -2021-07-31 Beslutsfattare:

Organisation: C)rsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  1 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202f0E!30

2107 Total

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

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr,  bifall 34 34

EB-Ek  bist  4:1 o 4:3  försörjning,  bifall 2"15 215

EB-Ek.bist.  41  och  4:3  SoL,  avslag 57 57

EB-Ek.bist.  4:1 SoL,grundb 22 22

EB-Ek.friviIIigt.bist  4:2  SoL,  bifall I "I

Ej inleda  utredning 5 5

FR-Ansökan  TR enligt 6 kap 9 @ FB, barn saknar v I "I

FR-Faderskap  MF-protokoll 1 I

FR-Faderskap  S-protokoll 5 5

FR-Yttrande,  snabbyttrande  avgivet 3 3

LVM Läkarundersökning  S19 I I

LVM Omedelbart  omhändertagande  fi 13 I 1

LVM utredning  7 SI inleds 3 3

LVM  Utredning  avslutas,  ej ansökan 1 "I

LVU  FR  fastställer  omedelbart  omhändertagande 2 2

LVU omedelbart  omhändertagande  2 o 6 9 I 1

URVALSPARAMETRAR Period: 202i-07-01  -202i-07-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
4-"-.

Sida  2 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202$08-30

2107 Total

LVU omedelbart  omhändertagande  upphör  S, 9 4 4

LVU vårdkostnader I I

Ställningstagande  - ingen  vidare  åtgärd  vidtas 2 2

Uppdragstagare  - Utredda  awaktar  uppdrag 1 "I

Uppdragstagare  KP/KF  Godkänns I I

Utredning  11:1 avslutas 6 6

Utredning  11l  inleds 22 22

Utredning  VINR  1ll  avslutas I I

Vux  Missbruk  Boende  - bifall  (4:1) 3 3

Vux  Missbruk  sysselsättning-  bifall  (41) I I

Vux  Missbruk  Utr  1ll  avslutas 3 3

Vux  Missbruk  Utr  1tl  inleds 4 4

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 8 8

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid HVB  - bifall 4 4

Vux  Våld  i nära  relation,  bifall I I

Vux  Våld  i nära  relation,  kostnader I 1

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

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-07-C)1-2021-07-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  3 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskrifisdatum:  202L08-30

2"107 Total

Yttrande  körkort  lämnas 1

Total 495 495

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-07-01-2021-07-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  4 / 4



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad
Utskriftsdatum:  202$08-30

2107 i Total

84  358,"10 84  358,10

Arbetar  deltid  ofrivlligt,  otillräcklig  ir 26 500,37 26 500,37

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst 30 599;16 30 599,"16

Arbetshinder,  sociala  skäl 94  520,40 94  520,40

Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd 535  21D,75 535  210,75

Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö 338149,01 338  1 49,01

Arbetslös,  väntar  på  ersättning/stö« 19  048,00 1 9 048,00

Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape 8143,50 8143,50

Otillräcklig  etabIeringsersättning Il  04"1,00 1l 04100

Otillräcklig  pension/äIdreförsörjning 28 618,06 28 618,06

Sjuk-  eller  aktivitetsersättning,  otillr 3 357,97 3 357,97

Sjukskriven  med  läkarintyg,  ingen  s 97 954,62 97 954,62

Väntar  på  pension/äIdreförsörjningi "1674,93 1674,93

Tota} 1279  "175,87 1279  175,87

URVALSPARAMETRAR Period: 202i-07-Oi  - 2021-07-31 Beslutsfattare:

Organisation:
Orsak:

Undemivåer:
Beslut:

Handl!lggare:
Personnummer.

Sida  "I / '1



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202j-09-01

2108 Total

BoU  Pers  stöd  4:1 SoL  socsekr,  kostnader I 1

BoU  Placering  4:1 SoL  familjehem  övr  kostnader 4 4

BoU  Placering  4:1 SoL  familjehem,  avslutas 2 2

BoU  Placering  4:1 SoL  stödboende,  övriga  kostnad 1 1

BoU  Utredning  1t1  SoL  avslutas  med  pågående  å 3 3

BoU  Utredning  1t1  SoL  avslutas  med  åtgärd 1 1

BoU  Utredning  11:1 SoL  avslutas  utan  åtgärd I 1

BoU  Utredning  11l  SoL  inleds 18 18

BoU  Utredning  11l  SoL  inleds  ej 17 17

BoU  Vård  enligt  4:I  SoL  efter  18  år bifall 1 1

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL  4:1 bifall 2 2

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd jml  4:1 SoL,  avslu I 1

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd jm14:1  SoL,  bifall 2 2

BoU  Övrigt  bistånd,  kostnader 2 2

EB-Ek  bist  4:1 livsföring  i övr, avslag 16 16

EB-Ek  bist  4:a1 livsföring  i övr, bifall 61 61

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-08-01-2021-08-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  1 / 3



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202{09-01

2108 Total

LVM Utredning  avslutas,  ej ansökan 2 2

LVU  vårdkostnader I 1

Ställningstagande  - ingen  vidare  åtgärd  vidtas 3 3

Utredning  11:1 avslutas 2 2

Utredning  11:1 inleds 33 33

Vux  Missbruk  - insats  avbryts I 1

Vux  Missbruk  Boende  - bifall  (4:1) 3 3

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

Vux  Missbruk  Utr  11:1 avslutas 3 3

Vux  Missbruk  Utr  11:1 inleds 14 14

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 4 4

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid HVB  - bifall 4 4

Total 563 563

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-08-01-2021-08-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  3 / 3



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriftsdatum:  202$09-C)1

2108 Total

67 345,00 67 345,00

Arbetar  deltid  ofrivlligt,  otillräcklig  ir 18  404,76 18 404,76

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst
I

23 592,75 23 592,75

lArbetar heltid, väntar på inkomst 12  432,00 12  432,00

Arbetshinder,  sociala  skäl 325  231,30 325  231,30

Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd 753  592,49 753  592,49

Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö 345109,32 345109,32

Arbetslös,  väntar  på ersättning/stö: 5 465,00 5 465,00

Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape 35 893,00 35 893,00

Föräldraledig,  väntar  på föräldrapei 15  642,00 15 642,00

Otillräcklig  etabIeringsersättning 14982,00 14982,00

Otillräcklig  pensioThäIdreförsörjning 77 735,82 77 735,82

Sjuk-  eller  aktivitetsersättning,  otillr 31 918,00 31 918,00

Sjukskriven  med  läkarintyg,  ingen  E 267  407,96 267  407,96

Väntar  på etabIeringsersättning 7 207,00 7 207,00

I

Väntar  på pension/äIdreförsörjningi
I

16  603,00 16 603,00

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-08-01  - 202i-08-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnumrner: Sida  1 / 2



Delegationslista  202a10401-20210430

Beslut

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Boendestöd SoL 4 kap I 83

Boendestöd SoL 4 kap I Efi
Boendestöd SoL 4 kap I e3

Ledsagarservice LSS Fffi 9.3
Boendestöd SoL 4 kap 1 @

Boende vuxna SoL 4 kap 1 @
Boendestöd SoL 4 kap I el

Boendestöd SoL 4 kap 1 @
Sysselsättning SoL 4 kap 1 Fffi
Placering  Familjehem  SoL  4 kap  1

Beslutsdatum

202a1 -04-07

2021-04-26

2021-04-20

2021-04-06

2021-04-07

2021-04-07

2021-04-20

2021-04-27

2021-04-28

12021-04-14

fr om

2021-01-01

2021-01-01

2021-03-01

2021-04-06

2021-04-07

2021  -04-07

2021-04-20

2021  -04-27

2021-04-28

2021-07-OI

t om

2023-04-07

2022-04-26

2023-03-0a1

2022-04-06

2022-04-10

2022-04-a10

2022-04-30

2022-04-25

2022-04-30

2022-07-OI

Beslutsfattare

Haglund,  Gustaf

Olofsson,  Felicia

Haglund,  Gustaf

Olofsson,  Felicia

Gillberg,  Daniel

Haglund,  Gustaf

Gedda,  Carolina  Sp

Haglund,  Gustaf

Gedda,  Carolina  Sp

Nämndsordförande  F



Delegationslista  2021050"l-202'1053'1

Beslut

Bifall Boendestöd SoL 4 kap I fi
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 @
Bifall Kontaktperson LSS e19.4

Bifall Kontaktperson LSS 9 9.4
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 9
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap I @
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 Fffi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 Fffi

Beslutsdatum  fr om

2021-05-06  2021-04-22

2021-05-04  2021-05-04

2021-05-06  202"1-05-06

2021-05-07  2021-05-07

2021-05-11  2021-05-11

2021-05-11  202a1-05-11

2021-05-27  2021-05-27

2021-05-31  2021-05-31

t om  Beslutsfattare

2022-04-21  Mårtensson,  Hanna

2022-05-04  Gillberg,  Daniel

2022-05-31  Mårtensson,  Hanna

2022-05-31  Mårtensson,  Hanna

2021-11-"11  0lofsson,  Felicia

2021-11-11  Haglund,  Gustaf

2023-05-31  Gedda,  Carolina  Sp

2022-05-31  Gedda,  Carolina  Sp



Delegationslista  2021060a1-20210630

Beslut

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 @
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 Fffi
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap 1 83

Bifall Särskilt boende SoL 4 kap 1 83

Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 F3
BiFall Placering SoL 4 kap 61, 5 kap 83

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 9
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 9
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap I fi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap I F3

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 el

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 6
Bifall,  Familjeorienterat  boendestöd

Bifall Sysselsättning SoL 4 kap I @
Bifall Boendestöd SoL 4 kap I Fffi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap I e3
Bifall  Boendestöd  SoL  4 kap  1 fS,

BiTall Ledsagarservice LSS fi 9.3

Beslutsdatum

2021-06-07

2021-06-07

2021-06-01

2021-06-03

2021-06-03

7 2021-06-07

2021-06-08

2021-06-11

2021-06-28

2021-06-21

2021-06-22

2021-06-22

2021-06-23

2021-06-24

2021-06-24

2021-06-28

2021-06-30

2021-06-04

fr om

2021

2021

2021

2021

2021

202i

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

- 03-05

- 04-17

-06-01

-06-03

- 06-03

- 06-08

- 06-08

- 06-11

- 06-16

-06-21

-06-22

-06-22

- 06-23

- 06-24

- 06-24

- 06-28

- 06-30

- 07-01

t om

2023-03-04

2023-04-16

2022-06-03

2022-06-03

2021-'12-08

2022-06-08

2023-06-11

2021-09-29

2022-09-30

2023-06-30

2023-06-23

2022-06-23

2022-06-24

2022-06-24

2022-06-30

2022-01-31

2022-07-01

Beslutsfattare

Mårtensson,  Hanna

Mårtensson,  Hanna

Gedda,  Carolina  Sp

Johansson,  Carola

Gillberg,  Daniel

Johansson,  Carola

Olofsson,  Felicia

Gillberg,  Daniel

Haglund,  Gustaf

Mårtensson,  Hanna

Gedda,  Carolina  Sp

Gillberg,  Daniel

Gillberg,  Daniel

Gil1berg,  Daniel

Gillberg,  Daniel

Mårtensson,  Hanna

Gedda,  Carolina  Sp

Olofsson,  Felicia



Delegationslista  20210701-20210731

Beslut

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 e3
Bifall,  Familjeorienterat  boendestöd

Bifall Boendestöd SoL 4 kap I 5
Bifall Matdistribution SoL 4 kap I 83

Bifall Kontaktperson SoL 4 kap I e3

Bifall Boende vuxna SoL 4 kap 1 @

Beslutsdatum

2021-07-30

2021-07-21

2021-07-20

2021-07-07

2021-07-30

2021-07-30

fr om

2021-06-15

2021-06-16

2021-06-18

2021-07-19

2021-07-30

2021-09-30

tom  Beslutsfattare

2022-06-14  Mårtensson,  Hanna

2022-07-31  Mårtensson,  Hanna

2022-07-31  Mårtensson,  Hanna

2021-08-08  Gedda,  Carolina  Sp

2022-07-29  Mårtensson,  Hanna

2022-09-29  Johansson,  Carola



Alvesta
kommun

Delegationsbeslut  -  Allbo  Lärcenter

Datum

Sida

1(1)

2021-09-01

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning seslutsfattare Diarienummer Beslut

2021-08-24 1565 UPPR Delegationsbeslut  Vuxenutbildning Elisabeth  Wernerson

Johnson

2021-00051 Avslag

2021-08-20 1516 u Beslut  om  elevresa  för  elev  vid

gymansieskolan

Laila  Nyberg 2021-00034 Avslag

2021-08-20 1511 u Beslut  gällande  ansökan  om  att  läsa till  kock

via Lernia

Elisabeth  Wernerson

Johnson

2021-00046 Bevi5as

2021-05-04 1406 UPPR Delegationsbeslut,  Ansökan  om  att  läsa  till

CNC-operatör  via Montico  i Växjö

Elisabeth  Wernerson

Johnson

2021-00021 Avslag

2021-05-04 1401 U Delegationsbeslut,  Ansökan  om  att  läsa Bygg-

och  anläggningsutbildning  i Växjö

Camilla  Rundberg 2021-00020 Avslag



!l
Alvesta
kommun

Delegationsbeslut  elevresa,  kombinerat  tåg  buss

Datum

Sida

1(4)

2021-09-01

Datum Dokid Riktning Beskrivning Beslutsfattare Diarienummer Beslut

2021-08-31 1585 u Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00068 Bevi5as

2021-08-31 1582 u Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00067 Beviljas

2021-08-31 1579 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00066 Beviljas

2021-08-31 1575 U Delegationsbeslut  elevresor Laila  Nyberg 2021-00065 Bevi3jas

2021-08-31 1572 u Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00064 Beviljas

2021-08-26 1563 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00063 BeviJas

2021-08-25 1560 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00062 Beviljas

2021-08-25 1557 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00061 Beviljas

2021-08-25 1554 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00060 Beviljas

2021-08-25 1551 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00059 Beviljas

2021-08-25 1548 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00058 Beviljas

2021-08-24 1545 u Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort

Laila  Nyberg 2021-00057 Beviljas



Sida

3(4)

Datum Dokid Riktning Beskrivning Beslutsfattare Diarienummer Beslut

2021-0849 1485 u Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00038 Beviljas

2021-08-19 1481 u Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00037 Beviljas

2021-08-19 1478 u Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00036 Beviljas

2021-08-19 1475 u Delegationsbeslut  elevresor  för  kombinerat  tåg-

busskort  för

Laila Nyberg 2021-00035 Beviljas

2021-08-17 1470 u Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00033 Beviljas

2021-08-17 1467 u Delegationsbeslut  elevresor  för  kombinerat

tågbusskort

Laila Nyberg 2021-00032 Bevi5as

2021-08-17 1464 u Delegationsbeslut  elevresor  för  kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00031 BeviJas

2021-08-17 1461 U Delegationsbeslut  elevresor  för  kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00030 Beviljas

2021-08-17 1456 u Delegationsbeslut  elevresor  för  kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00028 Beviljas

2021-08-17 1454 u Delegationsbeslut  elevresor  för  kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00029 BeviJas

2021-08-11 1451 u Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00027 Beviljas

2021-08-11 1448 U Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00026 BeviJas

2021-08-11 1445 U Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00025 Beviljas

2021-08-11 1442 u Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00024 Beviljas

2021-08-11 1439 U Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00023 Bevi5as

2021-08-11 1436 U Delegationsbeslut  elevresor  om kombinerat  tåg-

busskort

Laila Nyberg 2021-00022 Beviljas



Redovisning  av delegationsbeslut  avseende  antagna  till  vuxenutbildning  Allbo  Lärcenter  maj  till  juli  2021

KombinationsutbiIdning  SFI/ lärling - handel

KombinationsutbiIdning  SFI/ lärling - Lager och Logistik

KombinationsutbiIdning  SFl/lärling  - Restaurang

0mvårdnadsprogrammet  HT -21

Pedagogisk  utbildning  HT -21

Antagna  Ej antagna  Beslutande

12  15  Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

15  10  Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

13  9 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

20  27 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

64  81 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson


