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§ 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.    

 


