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4 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

4.2 Grunduppdrag  

 

Nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde tillgodose 
den enskildes behov av rätten till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Nämnden 
för arbete och lärande ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom individ och 
familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och omsorg om vissa personer med psykisk 
funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.  

Nämnden för arbete och lärande fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet avseende 
gymnasieskola, vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning. Även 
arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärder såväl som arbetsmarknadsåtgärder ingår i 
nämndens ansvarsområde. Vid beslut eller andra åtgärder som rör barn skall alltid vad som är 
bäst för barnet vara avgörande. Nämnden ska dessutom samverka med andra nämnder som 
berörs av verksamhetsområdet utifrån individens bästa. 

Nämnden för arbete och lärande ansvar för; 

1. samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och tillhörande förordningar, med 

undantag för omsorg om äldre, omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning och 

omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning relaterad till normalt åldrande,  

2. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

3.   , uppgifter enligt lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, 

4. kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utifrån 
nämndens ansvarsområde och enligt avtal med Region Kronoberg,  

5. utbildning inom gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna samt därtill hörande uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen (2010:800) 
och andra skolförordningar,  

6. för vad som i skollag (2010:800) och skolförordningar ligger på kommun, hemkommun, 
styrelsen, offentlig huvudman eller liknande inom nämndens ansvarsområde, 

7. kommunens uppgifter enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare och tillhörande förordning, 

8. kommunens uppgifter enligt lagen (2017:584) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare, 

9. uppgifter enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera, 

10. budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453)  

11. arbetsmarknadsinsatser och uppdragsutbildning. 

12. handläggning av kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), 

13. kommunens övergripande integrationsarbete,  
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14. samt de uppgifter i övrigt som enligt lagar och förordningar ankommer på socialnämnd 
och som inte särskilt anförtrotts åt annan nämnd. 

 
 

4.3 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Insatser och stöd till socialt utsatta 

ska vara av god kvalitet och utgå från 

individens behov och förutsättningar. 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer, 

(U30400) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, andel (%), (U30452)  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

få kontakt, andel (%), (U30447) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

tydlig information, andel (%), (U30448) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

visar förståelse, andel (%), (U30449) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

påverka hjälp, andel (%), (U30451) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

förbättrad situation, andel (%), (U30453) 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd, andel (%), (U31803) 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001) 

Kompetensutveckling efter individens 

behov och förutsättning med 

utbildning som leder till 

självförsörjning  

Ej återaktualiserade vuxna personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%), (U31462) 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat 

arbeta, andel (%), (U40406) 

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av 

befolkningen, (N03920) 

Elever i sfi-utbildning, antal, (N18801) 

Elever i vuxenutbildning i kombination med sfi, egen 

undersökning.  

Gymnasieelever klarar målen och 

fullföljer sin utbildning inom 

undervisningstiden för det aktuella 

programmet 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

hemkommun, andel (%), (N17445) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%), (N17447) 
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Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

högskoleförberedande program, hemkommun, andel 

(%), (N17446) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%), (N17461) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

yrkesprogram, hemkommun, andel (%), (N17463) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

högskoleförberedande program, hemkommun, andel 

(%), (N17462) 

 

Finnas tillgängliga och 

uppmärksamma ett tidigt behov av 

insatser och stöd för personer som 

lever med våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld 

i nära relationer.   
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5 Nulägesanalys 

5.2 Samlad analys av verksamhetens nuläge och resultat  

Nämnden för arbete och lärande har under 2022 inte uppnått en budget i balans. Totalt sett visar 
nämnden för arbete och lärande en negativ avvikelse gentemot budgeterade anslag om cirka -9,8 
miljoner kronor. Förvaltningen har haft ett ansträngt läge efter många år av hårt arbete med att få en 
budget i balans. Nu börjar läget sakta stabiliseras då ett stort arbete har genomförts under året i 
uppföljningen av verksamheterna. Dock behöver förvaltningen fortsatt ha fokus på att ställa om 
verksamheten för att möta ovan. Dessutom skapar det allmänna samhällsläget fortsatt oro kring ökade 
kostnader, främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och ökat behov av 
socialt stöd i komplexa ärenden.   
  
I utredningen om en ny socialtjänstlag understryks det förebyggande perspektivet inom socialtjänsten 
för en mer effektiv användning av socialtjänstens resurser. Initialt kan det dock bli svårt att ställa om 
verksamheten och att genomföra alla de förändringar som krävs med nytt arbetssätt. I en övergång kan 
det till och med bli ökade kostnader. Utöver en ny socialtjänstlag behöver förvaltningen också lägga 
fokus på att ställa om till att möta den genomgripande reform som tagits fram kring samhällets insatser 
för personer med samsjuklighetsproblematik. Utredningen säger att huvudmannaskapet för vård och 
stöd läggs på regionen. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på 
funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn 
och unga ska fortsatt vara förtydligat uppdrag för socialtjänsten. Att myndighetsutövningen och utförar- 
och verkställigheten inom barn och vuxen ligger samlad inom samma avdelning har inneburit ökad 
samverkan i komplexa ärenden och att tidig upptäckt och förebyggande, tidiga insatser förstärkts. 
Barnens bästa i Alvesta fastställde i januari 2021 processer för att säkerställa tidiga samordnade insatser 
för barn och unga i Alvesta. Detta i linje med nya socialtjänstlagen och Kronobarnsmodellen.   
  
I det fortsatta arbetet med att förstärka det tidigt förebyggande arbetet, utreder nu förvaltningen 
möjligheten att införa ett gemensamt mottagande i samtliga socialtjänstens inkommande ärenden. 
Detta görs för att få till bättre samverkan och samordning i förvaltningens gemensamma 
ärenden.  Förvaltningen intensifierar även det påbörjade arbetet med En väg in till förvaltningen genom 
att i så stor omfattning som möjligt låta Kontaktcenter vara första vägen in för personer som söker 
ekonomiskt bistånd.    
  

5.3 Utmaningar och osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka verksamheten 

Förvaltningen har identifierat ett antal områden där det finns utmaningar och osäkerhetsfaktorer för 
verksamheterna under 2023. Utmaningarna rör bland annat volymförändring och prisökningar.  
 
Placeringar för barn och vuxna både i form av familjehem och HVB är en utmaning. Budget för 2023 är 
lagd efter 2022 års placeringsvolym. Det har varit ett ökat tryck på behovet av placeringar under en 
längre period och förvaltningen ser ett fortsatt ökat behov av placeringar även framöver. Sedan 
omorganisationen har även placeringar inom socialpsykiatrin ökat. Placeringar inom socialpsykiatrin är 
livslånga och kommer succesivt ge ökade kostnader, vilket kommer att påverka utfallet på budgeten 
negativt. Även eventuella kostnadsökning kan komma att ha en negativ påverkan på budgeten. Det finns 
ett ökat behov av skydd och placeringar inom våld i nära relationer.  
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd baseras på de osäkerhetsfaktorer som finns såsom stigande 
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inflation, stundande lågkonjunktur och risk för ökad arbetslöshet. Riksnormen, som bestäms av 
regeringen inför varje nytt kalenderår som miniminivå för livsföring har höjts motsvarande 8,6 procent 
vilket är en mycket hög höjning jämfört med tidigare år. Detta sammantaget kan komma att påverka 
kostnaderna för försörjningsstöd. 
 
För 2023 bedöms antalet årsstudieplatser inom Komvux grundläggande och gymnasiala delar vara 
desamma som för 2022. Samma bedömning gäller för elevvolymen på sfi, att den motsvarar volymen 
för hösten 2022.  Volymerna inom yrkesutbildningar styrs utifrån kompetensförsörjningsbehov, men 
också utifrån lärarresurser och tillgång till APL-platser. Det finns alltid osäkerhetsfaktorer gällande 
estimering av antal studieplatser inom Komvux. Hög- och lågkonjunkturer samt invandring påverkar 
elevvolymer.  En kommande lågkonjunktur tenderar att få fler att välja att studera inom kommunal 
vuxenutbildning. Lägre mottagande av nyanlända kommer sannolikt ge en effekt av färre antal elever 
inom sfi och med behov av samhällsorientering.  
 
Flera av förvaltningens verksamheter är beroende av statsbidrag, främst från Skolverket, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen.  Det finns i dagsläget en osäkerhet om framtida statsbidrag.  
Därför har förvaltningen räknat med en avsevärd minskning av statsbidrag jämfört med 2022, vilket 
medför en stor resursutmaning i de verksamheter som styrs av statsbidrag. Förvaltningen arbetar dock 
aktivt med att öka nyttjandet av befintliga statsbidrag samt aktivt söka nya möjliga statsbidrag.  
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6 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

6.2 Inriktning 

 
 
Förvaltningen för arbete och lärande ska arbeta för att invånarna i Alvesta kommun ska få möjlighet till 
kompetensutveckling efter behov och förutsättning. Särskild vikt kommer att läggas på kunskap, lärande 
och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. 
 
Ett fokusområde för förvaltningen är arbetet med socialt utsatta målgrupper. Socialt utsatta unga ska 
genom olika insatser och stöd till dem och deras vårdnadshavare ges bättre förutsättningar att utvecklas 
och lyckas såväl i skolan som utanför. Det ska arbetas förebyggande och med att tidigt upptäcka och 
samordna insatser för personer med ekonomiskt bistånd, samsjuklighet, missbruksproblematik, 
personer som lever med våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat förtryck.  
 
I och med den fortsatta utvecklingen inom digitalisering kommer förvaltningen fortsatt fokusera på att 
utveckla digitala tjänster för att öka invånarnas delaktighet både under en pågående insats som vid 
uppföljning av densamma.  
 
I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och 
bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens.  
 

6.3 Utvecklingsmål med målindikatorer 

6.3.1 Utvecklingsmål 1 

Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska 
 

Motivering Indikatorer 

De senaste åren har andelen individer som söker försörjningsstöd på grund 
av arbetslöshet ökat både nationell nivå och i Alvesta kommun. Enligt 
Socialstyrelsens är arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret.  En 
orsak till detta bedöms vara effekter av Covid-19, där de som redan innan 
stod långt ifrån arbetsmarknaden nu tenderar att bli långtidsarbetslösa. 
Fokus på samverkan när det gäller att påskynda självförsörjningen för 
individer som uppbär ekonomiskt bistånd med Arbetsförmedlingen och 
dess aktörer är därför i fokus. Individer som saknar tillräckliga insatser från 
Arbetsförmedlingen ökar. Konsekvensen blir ökat behov av andra insatser 
samt att vägen till självförsörjning blir längre och kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ökar. Ytterligare fokus är därför att andelen som 
uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  
 

Antal vuxna 
biståndsmottagare, 
arbetslös/ saknar 
etableringsersättning, 
(Socialstyrelsen). 
 
Kostnad för 
ekonomiskt bistånd 
per invånare/kr, 
(Socialstyrelsen).  
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6.3.2 Utvecklingsmål 2 

Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 
 

Motivering Indikatorer 

Andelen elever med en gymnasieexamen inom tre år har under en lång tid 
haft en nedåtgående trend. Trenden är negativ på många sätt, bl.a. att 
möjligheterna att få ett arbete och bli självförsörjande försvåras utan en 
gymnasieexamen.  Mellan åren 2020 - 2021 ökade andelen elever med 
gymnasieexamen inom tre år med 5,1 procent, men den är fortsatt låg 
jämfört med riket.  
 
Förvaltningen har under 2022 särskilt fokuserat på uppföljning av elevers 
frånvaro och risk för avbrott. Särskilt fokus av det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) som arbetar med insatser för elever med 
svårigheter i skolan av olika anledningar har förstärkts.  
 
Kombinationen av det fortsatta arbete med uppföljning av elevers frånvaro 
och ökat fokus på KAA som insats kan ses som ett resultat av att andelen 
gymnasielever med examen inom tre år har ökat. Alvesta kommun ligger 
dock fortsatt lågt i andelen elever med gymnasieexamen inom tre år i 
jämförelse med andra liknande och jämförbara kommuner. Förvaltningen 
kommer fortsatt följa utvecklingen av andelen elever som klarar gymnasiet 
och har fortsatt det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2022/2023. 

Gymnasielever med 
examen inom 3 år, 
hemkommun, andel 
(%), (Kolada, N17445) 
 
Gymnasielever med 
examen inom 4 år, 
hemkommun, andel 
(%), (Kolada, N17461) 
 

 

6.3.3 Utvecklingsmål 3 

Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska.  
 

Motivering Indikatorer 

Arbetet med att fortsätta att förbättra arbetet för personer med 
samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa och 
neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik) behöver tidigareläggas. Det 
krävs förstärkt proaktivt fokus på hemmaplanslösningar, i samverkan med 
interna och externa aktörer. Personer med samsjuklighetsproblematik ska 
få stöd som ökar deras möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk med 
möjlighet att skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av 
sammanhang i samhället. Förvaltningen ska fortsatt arbeta med att följa 
utvecklingen av placeringsdygn för personer med samsjuklighet.  
 

Antal placeringsdygn, 
barn  
 
Antal placeringsdygn, 
vuxna 
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7 Prioriterade områden och strategier 

Nedan beskrivs de områden och strategier som kommer att prioriteras för att uppnå nämnden för 
arbete och lärandes inriktning och utvecklingsmål. Nämndens prioriterade områden bidrar till de fyra 
kommunövergripande inriktningarna samt för att kommunen ska vara en hållbar och attraktiv 
arbetsgivare. 

7.2 Skapa en trygg miljö för personer som lever med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck  

Nämnden för arbete och lärande har av kommunfullmäktige till budgetramen 2022 fått riktade 
medel med 0,5 miljoner kronor och ytterligare 0,5 miljoner kronor från 2023 för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer. Insatser kan vara utbildningsinsatser för 
personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser inom 
området samt att säkra akutboenden. Arbetet med att motverka våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck finns även med i nämndens inriktning och inkluderas likaså i en 
av nämndens kritiska kvalitetsfaktorer.  
 
Inom förvaltningen för arbete och lärande pågår det ett aktivt arbete med att uppmärksamma 
tidiga behov av insatser och stöd för personer som lever med våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Inom förvaltningen finns upparbetade arbetssätt och bred 
erfarenhet inom området.  I samband med de riktade medlen kommer förvaltningen utöka arbetet 
inom området med särskilt fokus på utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom 
kommunkoncernen.  
 

7.3 Möjliggöra ett livslångt lärande med fokus på kompetensutveckling efter 
individens behov och förutsättning 

För att säkerställa hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Strävan att 
invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar ska stärkas. Samarbete 
mellan kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder 
och arbetssätt ska utvecklas. För invånarnas möjligheter till kompetensutveckling genom utbildning 
är det av vikt att skapa förutsättningar för ett lärande genom hela livet. Det kan handla om att skapa 
ett brett och varierat utbud av gymnasiala, eftergymnasiala, och yrkesutbildningar som kan 
kombineras med sfi. Men också att ge stöd och vägledning under studietiden så att fler unga och 
vuxna slutför sin utbildning. Förvaltningen arbetar för att utbildning ska bli en självklar väg till 
självförsörjning samt att vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjlig. Individernas 
kompetensutveckling ska främjas genom att möjliggöra och erbjuda likvärdig utbildning utifrån 
individernas behov. 
 
Fokus är också att arbeta proaktivt med unga i gymnasieskolan och säkerställa att fler klarar 
gymnasiet inom angiven tid. Elever ska få insatser i god tid och i den omfattning som krävs för deras 
behov. Samverkan är viktigt, bl.a. mellan socialtjänst, skola och kommunala aktivitetsansvaret är 
viktigt för att elever får rätt stöd och vägledning.  
 

7.4 Fokus på tidiga och förebyggande insatser i olika former utifrån målgrupp och 
behov för barn, unga och vuxna 

SKR och staten har under 2020 gjort överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. 
Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar 
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jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan region och kommun. Ett inom god och 
nära vård är att stärka ett teambaserat arbetssätt med individen i fokus, samt att tidigt upptäcka 
behov hos barn och vuxna, i syfte att minimera högintensiva insatser i framtiden. Ytterligare del i 
arbetet med god och nära vård är den fortsatta utvecklingen av familjeorienterat boendestöd 
(FOBS), med fokus att minimera antalet vårdkontakter för hela familjen. 
 
Ett prioriterat område kring förebyggande och tidiga insatser är att fortsatt utveckla ett processtyrt 
arbete kring elever med problematisk skolfrånvaro både inom grundskolan som gymnasiet. 
Närvaroteamet ska fortsatt arbeta för tidig upptäckt av behov och tillse att insatser ges tidigt i 
förebyggande syfte. Förvaltningen för arbete och lärande är en viktig aktör i det fortsatta arbetet 
med Barnens bästa gäller! och Kronobarnsmodellen. Att utveckla arbetsformer och breda 
samarbeten för barnets bästa är särskilt viktigt i arbetet med tidiga och förebyggande insatser för 
barn och unga.  
  
Ett fortsatt arbete med att utveckla möjlighet till ökad tillgänglighet och att tidigt upptäcka behov 
av hjälp för personer med samsjuklighet (personer med kombinerad psykisk ohälsa och 
neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik) är viktigt. En samlad organisering av 
myndighetsutövning och utförarverksamhet/verkställighet gällande personer med kombinerad 
psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik bidrar till att underlätta samverkan 
och att aktivt arbeta för att utveckla insatser på hemmaplan.  
 

7.5 Attraktiv arbetsgivare genom kvalitativ verksamhet och god arbetsmiljö 

En viktig förutsättning för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare är att kunna leverera en 
kvalitativ verksamhet med god arbetsmiljö. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och det är 
av särskild vikt att bibehålla god stabilitet och kontinuitet gällande personal med hög kompetens 
men också fortsättningsvis attrahera personal.  
 
För att möta olika behov av kompetensutveckling ska en kompetensutvecklingsplan för 
förvaltningen tas fram som ska beskriva utveckling- och karriärmöjligheter inom förvaltningen. 
Det ska även tas fram rutiner, riktlinjer och andra typer av stöd i arbetet för att skapa en tydlighet, 
struktur och trygghet för personalen.  
 
Förvaltningen för arbete och lärande har genomgått ett antal omorganisationer vilket medför att 
förvaltningen har en bredd i kunskap, kompetens och insatser. Detta bidrar till att även 
möjligheter till bred kompetensutveckling möjliggörs. En viktig förutsättning är tillskapande av 
möjligheter genom samverkan men även ökad kännedom om förvaltningens olika verksamheter. 
Genom ökad kännedom och förståelse om förvaltningen i sin helhet ökar möjligheterna till en 
mer kvalitativ verksamhet för de som är i behov av hjälp och stöd hos oss.  
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8 Budgetförutsättningar 2023 

Inför budget 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 18,4 miljoner kronor i 
jämförelse med 2022. 0,5 miljoner kronor är riktade medel för mäns våld mot kvinnor samt 
hedersrelaterat våld. 5,1 miljoner kronor avser tillskott för löneökningar samt ökade PO-kostnader. 
Resterande medel har lagts ut för att täcka generella kostnadsökningar samt för att förstärka vissa 
delar av budgeten.  
 
Under 2023 beräknas en markant minskning av statsbidrag vilket ligger till grund för budgetökningar i 
de verksamheter som till viss del varit intäktsfinansierade. 
 
Analyser visar att det finns möjlighet att minska personalkostnader i förvaltningen genom att 
behovspröva återbesättning av vakanser. 
 
Budgeten för ekonomiskt bistånd och försörjningsstödet är förstärkt med 5,3 miljoner kronor. Den 
ökade tilldelningen beror framför allt på en generell kostnadsökning, uppräkning av riksnormen på 8,6 
procent samt lägre intäkter från Migrationsverket. 
 
Avdelningen för barn och vuxen har i budgeten för 2023 tilldelats en ökad budget med 12,1 miljoner 
kronor. Den ökade budgeten avser främst placeringskostnader där man kan se en trend senaste åren 
av ökade kostnader och svårigheter att nå en budget i balans.  
 
För gymnasieverksamheten tillförs 2 miljoner kronor för volymökningar och allmänna 
kostnadsökningar. 
 

8.2 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för Nämnden för arbete och lärande. Större förändringar av 
budget mellan verksamhetsår 2022 och 2023 redovisas för respektive område i tabell 3. 
 

Tabell 1. Driftbudget    
Mkr Prognos 

2022* 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Intäkter -39,3 -50,8 -23,3 

Personalkostnader 116,7 129,0 105,7 

Övriga kostnader 171,3 160,4 174,6 

Summa 248,6 238,6 257,0 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022   
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Tabell 2. Driftbudget per 
verksamhet    
Mkr Prognos 

2022* 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Nämnd 1,5 1,5 2,1 

Stab och övergripande verksamhet 115,9 120,8 120,5 

Avd. Barn och Vuxen  71,8 62,6 74,7 

Avd. Ekonomiskt bistånd 32,1 28,2 33,5 

Allbo. Lärcenter 27,3 25,5 26,2 

Summa 248,6 238,6 257,0 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022   
 
Under innevarande budgetår kan det vid behov beslutas om omfördelningar mellan verksamheterna. 
 

Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget 
(jämfört med 2022 års budget) 
Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2023  

Nämnd    
Personalkostnad 0,6  

     
Stab och övergripande verksamhet    
Statsbidrag -3  
Köp av gymnasieutbildning 2  

     
Avd. barn och vuxen     
Lägre statsbidrag 4,3  
Placeringskostnader 5,7  
     
Ekonomiskt bistånd    
Personalkostnader -0,9  
Lägre statsbidrag - Migrationsverket 3,2  
Försörjningsstöd 2,8  
     
Allbo Lärcenter    
Intäkt arbetsmarknadsanställningar 17,3  

Personalkostnad arbetsmarknadsanställningar -17,7 
 

Lägre statsbidrag - Skolverket 6,6  
Personalkostnader -5,2  

Summa 15,7  
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8.3 Investeringsbudget 

Under 2023 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 0,6 miljoner kronor för Nämnden för arbete 
och lärande.  
 

Tabell 4. Investeringsbudget   
Mkr Prognos 

2022* 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Inkomster 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,3 0,6 0,6 

Summa 0,3 0,6 0,6 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022  
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt     
Mkr Prognos 

2022* 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Total 
utgift 

Verktyg och fordonslyft - Allbo Lärcenter 0,0 0,0 0,2 0,2 

Övriga inventarier  0,3 0,6 0,4 0,4 

Summa 0,3 0,6 0,6 0,6 

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022    
 
Verktyg och fordonslyft – Allbo Lärcenter 
Avser utbildningsutrustning för fordonsutbildningen på Allbo Lärcenter. 
 
Övriga inventarier  
Avser inköp av möbler och andra inventarier till Förvaltningen för arbete och lärande. 



 
Nämnden för arbete och lärande                              Verksamhetsplan med internbudget 2023 
 

 

Öppen 

9 Internkontrollplan 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 6)   Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Säker reception 
(sekretess, 
säkerhet) 
 

Kontroll av att reception är säker och 
att det sker en ombyggnation av 
receptionen i anpassning till 
ombyggnationen av Kontaktcenter. 

Förvaltningschef Kontroll av att 
receptionen 
upplevs som en 
säker arbetsmiljö 
samt att 
ombyggnation 
påbörjas.  

Förvaltnings-
chef 
 
Avdelnings 
chef 
 

Regelbunden 
kontakt med 
AllboHus. 
 

Regelbunden 
kontakt med 
AllboHus. 
 

Sannolikhet: 4 
Stor  
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
 
4*4=16 poäng 

Uppföljning/kart-
läggning av 
gymnasielever 
 
 

Beslut finns gällande struktur och 
uppföljning av elever på externa 
gymnasielever. Granskning av 
genomförande 
kartläggningar/uppföljningar av 
gymaniselever på externa skolor. 
Progression, rätt utbildning, närvaro. 

Förvaltningschef Kontroll av att 
dokumentation 
uppföljning/kartlägg
ning med mera 
finns 

KAA 
Administratör 
(GY) 

Kontroll 
genomför vid 
två tillfällen per 
år 

Rapporteras till 
nämnden för 
arbete och 
lärande  

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Rutin för 
statsbidrag  
 

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

Förvaltningschef Kontroll av att det 
finns en säker rutin.   

Avdelnings 
chef – Allbo 
Lärcenter  

Granskning görs 
vid två tillfällen 
Februari 
Augusti  

Rapporteras till 
nämnden för 
arbete och 
lärande  

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Samverkansavtal 
med externa 
aktörer 

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

Förvaltningschef Kontroll av att 
avtal/rutiner (ÖJ) 
finns och att de följs 

Kvalitets 
samordnare 

Kontroll 
genomförs 
under våren 
Januari – mars 

Rapporteras till 
nämnden för 
arbete och 
lärande  

Sannolikhet: 3 
Möjlig  
Konsekvens: 3 
Kännbar  
3*3=9 poäng 

Kvalitet och 
resultat på 
placeringar 
 

Kontroll av kvalitet och resultat av 
placeringar. Återfall, självförsörjning 
efter behandling, eget boende efter 
behandling. Kontroll av att rutin för 
uppföljning av placeringar följs. 

Förvaltningschef Kontroll av att rutin 
för uppföljning av 
placeringar följs. 

Resp. chef Kontroll 
genomförs  
maj och oktober 

Rapporteras till 
nämnden för 
arbete och 
lärande  

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 
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1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 
3   Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras 
4   Den som utför kontrollmomentet 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka 
     hur bedömningen gjordes.  
 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 6)   Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Barnkonsekvens-
analyser 

Nämnden har beslutat om 
genomförande av 
barnkonsekvensanalyser. Granskning 
bör därför genomföras att 
Barnkonsekvensanalyser finns med i 
olika beslut.  

Förvaltningschef Kontroll att 
barnkonsekvensana
lyser finns med i 
beslut 

Avdelnings-chef 
Enhetschef  

Granskning 
genomförs  
oktober 

Rapporteras till 
nämnden för 
arbete och 
lärande  

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 3 
Kännbar 
3*3=9 poäng 

Rutiner för hot och 
våld samt 
kommunikation  
 

Kontroll av att rutiner för hot och 
våld samt kommunikation är aktuell 
och följs inom samtliga 
verksamheter.  

Förvaltningschef Kontroll av att 
rutiner för hot och 
våld är aktuella och 
följs 

Avdelnings-chef  Vår/höst  Rapporteras till 
nämnden för 
arbete och 
lärande  

Sannolikhet: 3 
Möjlig 
Konsekvens: 4 
Allvarlig 
3*4=16 poäng 


