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

granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 

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

och lärandes arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt? Granskningen 

avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden för 

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

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

bedömningar se respektive kontrollmål i rapporten.  

____________________________________________________________________ 

Det finns mål och riktlinjer för verksamheten? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns mål och riktlinjer upprättade för 

integrationsarbetet men att det saknas lokala strategier för integrationsarbetet inom 

kommunen och dess geografiska ansvarsområde 

____________________________________________________________________ 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och mot externa aktörer 

avseende integration av nyanlända? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det finns en ansvarsfördelning upprättad avseende 

integration av nyanlända inom kommunen men att det saknas en lokal 

ansvarsfördelning för integrationsarbetet inom kommunens geografiska ansvarsområde 

____________________________________________________________________ 

Nämnden ställer krav på bidragsmottagare? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

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

bidragsmottagare samt att följsamheten till dessa följs upp inom verksamhetens 

egenkontroll. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Det sker uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter både på 

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

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

verksamhetens effekter på helhetsnivå samt individnivå samt att genusperspektivet 

beaktas. 

__________________________________________________________________ 

Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 

utvärdering? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att nämnden vidtagit åtgärder avseende verksamhetens 

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

verksamhet.  

____________________________________________________________________ 

Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan kostnader och 

den intäktsfinansiering som sker med externa bidrag? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

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

denna utökas för att säkerställa transparensen.  

____________________________________________________________________ 

 

Rekommendationer 

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

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

ansvarsfördelning avseende arbetet med integration och arbetsmarknadsinsatser 

inom kommunens geografiska ansvarsområde.  

- Säkerställa att dokumenterad rapportering i form av exempelvis årsrapport utvecklas 

med bedömning av resultatindikatorer och nämndmål samt beskriver åtgärder för att 

uppnå uppsatta mål och indikatorer.  

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

erhållen rapportering från verksamheten.  

- Säkerställa att protokoll från sammanträden tydligt anger vilka ärenden och 

information som anges på nämndens sammanträden. 

- Förtydliga budgetförutsättningarna i nämndens verksamhetsplan i syfte att öka 

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

avseende vilka intäkter som kan förväntas.  

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

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

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

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

arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt?  

● Det finns mål och riktlinjer för verksamheten? 

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

avseende integration av nyanlända? 

● Nämnden ställer krav på bidragsmottagare? 

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

som på individnivå samt ur ett genusperspektiv? 

● Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och utvärdering? 

● Verksamhetens finansiering är transparent med tydlighet mellan kostnader och den 

intäktsfinansiering som sker med externa bidrag? 

Revisionskriterier 
● Kommunallagen 

● Kommunens styrande dokument  

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

integration och arbetsmarknadsåtgärder. 

Metod 
För granskningen genomförs intervjuer med verksamhetsföreträdare på förvaltningen för 

arbete och lärande samt nämndens presidium. Dokumentgranskning av styrande 

dokument inom området samt uppföljningar, beslut och protokoll med underliggande 

handlingar.   
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Iakttagelser och bedömningar 
 

1. Det finns mål och riktlinjer för verksamheten 
 

Iakttagelser 

Mål 

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nyckeltal Nämndens mål Resultatindikator 

Alvesta kommun ska ge 

näringslivet bästa möjliga 

förutsättningar för att etablera, 

utvecklas och växa i hela 

kommunen. Detta skapar även 

förutsättning för fler 

medborgare att bli 

självförsörjande. 

Nyckeltal: Hur stor andel av 

befolkningen får 

försörjningsstöd. Mål 2019: 

7,3%. 

Kompetensutveckli

ng efter individens 

behov och 

förutsättningar. 

Resultatindikator: 

Utvecklingsarbetet 

med Unga vuxna 

har påbörjats och 

ett nyckeltal har 

tagits fram under 

2019 

Alvesta kommun ska verka för 

att skapa varierande 

mötesplatser för kultur, 

integration och fritidsliv. 

Nyckeltal: Fritidsmöjligheter. 

Hur ser medborgaren på 

tillgång till parker, grönområden 

och natur, idrottsevenemang, 

kulturevenemang, nöjesutbud 

samt möjligheter att kunna 

utöva fritidsintressen som sport, 

kultur mm. SCB:s 

medborgarundersökning. 

(Högre indextal=bättre) 

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

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

Alla verksamheter i Alvesta 

kommun ska kännetecknas av 

delaktighet, trygghet och 

respekt för den enskilde. 

Nyckeltal:1.Hur många olika 

personer besöker en äldre 

person med hemtjänst under en 

14 dagars period? KKiK nr 10. 

2.Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, i %. KKiK nr 28. 

3.Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende, i % KKiK nr 

25. 

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

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

 

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

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

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

ökad sysselsättning. 

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

Kommunfullmäktiges mål Nyckeltal och 
uppdrag 

Nämndens mål Nämndens nyckeltal och 
uppdrag 

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

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

Kompetensutveckling 
efter individens behov 
och förutsättningar. 

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

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

Nyckeltal: Saknas för 
nämnden. 

Uppdrag: Utreda hur 
familjecentrum kan 
utvecklas. 

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

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

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

Nyckeltal: Saknas för 
nämnden. 

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

Trygg integration och 
inkludering. Nyckeltal: Saknas 

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

 

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

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

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

vara svårt att identifiera lämpliga mätbara indikatorer.   

Under intervjuerna framkommer att förvaltningsorganisationen under våren 2019 arbetat 

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

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

som skulle definiera integrationsarbetet i Alvesta kommun. Enligt protokollet skulle 

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

i oktober 2019 att inte genomföra satsningen om en ny integrationsenhet. Dock har vi 
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för granskningen inte kunnat utläsa något beslut utifrån nämndens protokoll avseende 

att inte genomföra satsningen av ny integrationsenhet eller integrationsstrategi. I 

intervjuer framkommer att satsningen inte genomfördes på grund av mindre efterfrågan 

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

Förvaltningen har därför fortsatt arbetet med integration i ordinarie verksamhet under 

förvaltningskontoret och inför 2020 har ett par tjänster tänkta för integrationsenheten 

övergå till arbetsmarknadsavdelningen.  

Av intervjuer framgår att det efter nämndens bildande påbörjades ett utvecklingsarbete 

för att förstärka det gemensamma arbetet mellan Allbo Lärcenter, 

arbetsmarknadsavdelningen och ekonomiskt bistånd. Detta resulterade bland annat i ett 

strategidokument för det gemensamma arbetet mellan verksamheterna. 

Strategidokumentet anger vilka målgrupper och områden nämnden bedömer är viktigast 

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

resulterade dels i målet Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättningar 

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

Kommunens Aktivitetsansvar och Ekonomiskt bistånd, Mötesplats Unga vuxna, 

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

Riktlinjer 

För arbetet med integrationsarbete och arbetsmarknadsinsatser har vi tagit del av 

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

bidragsmottagare för att få ekonomiskt bistånd. Riktlinjen beskrivs ytterligare under 

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

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

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

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

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

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

riktlinjer för våld i nära relationer.  

Utöver kommunfullmäktiges och nämndens mål samt riktlinjer upprättas även styrning 

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

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

aktörerna tillsammans skapa förutsättningar för ett effektivare mottagande och 

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

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

delmål och samverkansområden. SÖK ska sedan konkretiseras i en lokal 

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

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

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

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

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

samverkansdokument mellan de olika aktörerna, exempelvis på grund av omställningar 

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

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

denna rapport.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

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

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

integrationsarbetet samt att det har skett ett arbete för att upprätta 

verksamhetsgemensamma strategier på verksamhetsnivå för integrationsarbetet. Vidare 

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

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

Kronobergs län. 

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

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

dess geografiska ansvarsområde med kringliggande aktörer. Vi konstaterar att 

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

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

 

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

 
Iakttagelser 

Intern samverkan 

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

ansvar för integrationsarbetet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd, 

vuxenutbildning, utformning av informationsverksamhet. Vidare anges att all verksamhet 

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

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

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

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

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Detta anges bland annat stärka integrations 

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

ett arbetsmarknadsperspektiv. Nedan anges organisationsskiss för nämndens 

verksamheter följt av en beskrivning av dessa2, observera att Stödboende 

ensamkommande avvecklas 2020:  

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

Inom Avdelningen för ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 

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

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

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

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

avvaktan på etableringsinsatser. Samverkan externt med olika myndigheter sker bland 

annat försäkringskassan, region Kronoberg, arbetsförmedlingen etc. Avdelningen 

samverkar även genom olika typer av projekt och nätverksgrupper inom området 

flykting/nyanlända.  

Arbetsmarknadsavdelning 

Arbetsmarknadsavdelningen verkar för att personer i alla åldersgrupper som har 

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

långsiktig lösning genom exempelvis jobb eller utbildning. Avdelningen arbetar även 

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

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

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

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

första hand i samverkan med Arbetsförmedlingen.  

Allbo lärcenter 

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

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

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

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

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

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

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

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

Inriktningen kombineras med ämnesstudier och att kunna läsa nationellt program. 

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

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

arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter skapats för närmare samverkan. Barn 

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

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

avdelningschefer för avdelningen ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen, 

Albo lärcenter och näringslivsstrateg (kommunledningskontoret) samt en chef från 

arbetsförmedlingen som träffas regelbundet för att stämma av situationen för arbetslivet 

för nyanlända.  

Inom förvaltningskontoret finns idag en integrationsutvecklare som främst arbetar 

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

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

omvärldsbevakning etc. Integrationsutvecklaren beskrivs ha en lång erfarenhet av 

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

interna och externa aktörer. 

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

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

vidtas i processen kring individen mellan avdelningen för ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadsavdelningen samt arbetsbeskrivning för integrationsutvecklaren och 

infocenter/kulturcoacher. Vid intervjuer framkommer att tjänstepersonerna som innehar 

strategiska roller inom integration för varje förvaltning har regelbundna 

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

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

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

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

samverkan med lyckade satsningar. 

Extern ansvarsfördelning 

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

strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå inom området 

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

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg är en regional verksamhet som ansvarar för 

samverkan och utveckling, genom gemensamma verksamheter och projekt inom frågor 

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

representanter från länets kommuner, representanter från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, regionen samt samordningsförbund. Vid intervjuer uppges att SÖK 

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

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

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

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

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

uppges att ansvarsfördelning fungerar utifrån etablerade rutiner men att det upplevs 

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

geografiska ansvarsområde. Förutom den regionala styrgruppen inom 

arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg finns även en utvecklingsgrupp, som består av 

chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan ledningsfunktion, 

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

uppges att det är verksamhetschefen för arbetsmarknadsavdelning som representerar 

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

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

civilsamhället. I intervjuerna betonas engagemanget bland medborgarna genom olika 

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

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

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

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

lades ner inför år 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld.  

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

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

bedömning på att det finns en kommunintern ansvarsfördelning utifrån reglemente och 

verksamhetsplan samt upprättade processbeskrivningar.  

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

lokala ansvarsfördelningen mellan aktörer inom Alvesta kommuns geografiska 

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

arbetsmarknad och etablering i kommunen och länet. 

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

Kronobergs län med en ansvarsfördelning mellan regionen, kringliggande kommuner, 

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

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

 

 

3. Nämnden ställer krav på bidragsmottagare 
 

Iakttagelser 

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

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

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

ekonomiskt bistånd och är arbetslös och arbetsför gäller följande3:  

• Vara inskriven på arbetsförmedling och komma på inbokade besökstider. 

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

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

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

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

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

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

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

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

försörjningsstöd inte ska kompenserar för den avstängning från ersättning som det 

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

beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet. Under förutsättning att arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Vad gäller vuxenutbildningar ska vuxna försörjas genom samhällets studiestödssystem 

eller motsvarande. Under terminsuppehåll ska sökande stå till arbetsmarknadens 

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

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

start. 

Av blankett och rutin för anvisning till arbetsmarknadsavdelningen anges att en 

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

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

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

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

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

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

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

genomför de aktiviteter som denne tilldelats via dem eller arbetsmarknadsavdelningen.  

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

säkerställa efterlevnaden till kraven. Däremot sker kontroller löpande inom 

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

socialsekreterare, med flerårig erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd. 

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

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

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

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

övriga socialsekreterare för frågor kring handläggning av ärenden, exempelvis 

avseende vilka krav som ska ställas utifrån riktlinjerna.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

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

att Avdelningen för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsavdelningen har riktlinjer 

och rutiner för att vara berättigad till försörjningsstöd. Bland annat krävs när man är 



 
 

13  

arbetslös att biståndstagare gör vad man kan för att närma sig arbetsmarknaden samt 

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

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

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

kontrollerar handläggningen genom egenkontroll.  

 

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

 
Iakttagelser 

Kommunens arbete med integrationsinsatser följs bland annat upp inom ramen för 

kommunens årsbokslut och delårsrapportering.  

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

olika nyckeltal som kopplas till nämndmål och fullmäktiges övergripande mål.  

Resultatindikator “Utvecklingsarbetet med Unga vuxna” (nämndmål 

“Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning) bedöms i årsrapporten 

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

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

uppfattning om vilka förutsättningar till självförsörjning de personer har som har 

ekonomiskt bistånd och får insatser via arbetsmarknadsavdelningen samt läser svenska 

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

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

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

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

arbetsmarknadsavdelningen.  

Avseende resultatindikator “Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera skall öka” (nämndmål 

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

social ohälsa är ambitionen att andelen deltagare som avslutat sin 

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

som uppnått. Andelen deltagare som avslutat kommunen arbetsmarknadsverksamhet 

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

procent som avslutat arbetsmarknadsverksamhet ska ha börjat arbeta eller studera 

under 2019. Målet uppnås inte eftersom deltagare som arbetsmarknadsavdelningen 

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

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

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

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

påbörjats under 2019. 

Resultatindikatorer “Samtliga föreningar i Alvesta kommun ska kontaktas och erbjudas 

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

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

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

hur arbetet med föreningar och språkstöd ska utformas.  

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

årsrapport främst beskrivs beror på den omorganisering som skett i nämndens 

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

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

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

tandvård och tillsättande av förtroendetandläkare. Detta utifrån att kostnader för 

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

ekonomiskt bistånd till omfattande tandvård och att handläggare på ekonomiskt bistånd 

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

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

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

grad godkänts och aktuell kostnad beviljats (inte implantat).  

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

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

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

intervjuer att analyser av utmaningar och möjligheter inom integrationsområdet 

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

annat nulägesanalys av styrkor och utmaningar som presenteras i verksamhetsplan. 

Enligt intervjuade har förvaltningen en kvalitetssamordnare som dels arbetar med 

kvalitetsarbetet för socialtjänst som synpunkter och klagomålshantering, avvikelser och 

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

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

Skriva delår- och årsrapport tillsammans med berörda tjänstemän.   

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

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

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

Vidare framgår av genomgång protokoll att statistik och nyckeltal redogörs av 

arbetsmarknadsavdelningen, Allbo Lärcenter och ekonomiskt bistånds 

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

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

får/avslutat försörjningsstöd. Enligt uppgift från verksamheten rapporteras dessa 

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

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

februari och april 2020. Nämnden beslutade att notera informationen.  

Sedan finns för samtliga sammanträden en stående punkt där bland annat 

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

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

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

förslag om gemensam plattform för länets yrkesutbildningar. 

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

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

nyanlända i kommunen. Undersökningen genomförs med stöd av elever från 

Linnéuniversitetet. Efter genomförd undersökning rapporterar integrationsutvecklaren 

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

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

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

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

genom arbetsmarknadsavdelningen som vilket kvinnorna har betonat som värdefullt, 

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

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

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

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

talar elevens språk, mer tydlighet kring praktik. 

Revisionen har tagit del av dokumentation avseende genomförda eller pågående 

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

uppmärksammat arbete med långtidsarbetslösa kvinnor som heter väninnor till väninnor. 

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

för män med flyktingbakgrund, i samarbete med Uppvidinge kommun. 

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

avseende projektet Nätverk hemmamamma. Hemmamamma är ett pågående projekt, 

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

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

kvinnorna att påbörja sitt etableringsprogram och bryta sin isolering. Hemmamamma 

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

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

Familjecentrum.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

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

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

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

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

kontinuerligt har redovisat statistik och nyckeltal rörande kommunmottagna och 

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

projektspecifika rapporteringar, som berör genusperspektivet, till nämnden. 

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

nyanländas förutsättningar till god etablering inom kommunen genom enkäten som görs 

årligen med stöd av elever från Linnéuniversitetet. 

Vi konstaterar att nämndens redovisning av integrationsarbetet i årsrapporten kan 

utvecklas för att ytterligare kunna leda till verksamhetsutveckling. Bland annat 

konstaterar vi att det inte upprättas någon sammanfattande bedömning av nämndens 

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

resultatindikatorn/nämndmålet. 

 

 

5. Nämnden vidtar eventuella åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 
utvärdering 

 

Iakttagelser 

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

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

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

Som nämndes ovan beslutade nämnden om riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig 

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

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

tandläkare som bland annat har granskat några inkomna kostnadsförslag. En 

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

kostnadsförslag till berörda tandläkare. Åtgärdslistan syftar till att berörda tandläkare 

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

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

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

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

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

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

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

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

godkändes åtgärdsplan för en budget i balans. 

Utifrån nämndens negativa ekonomiska resultat har en åtgärdsplan för en långsiktig 

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

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

den strukturomvandling med omorganisation som påbörjats, förväntas påverka 

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

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

18,3 mnkr för verksamheten.  

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

om omorganisation och avveckling av stödboende ensamkommande under 2020. Vilket 

innefattar: 

1. Minska personalstyrkan för stödboendet med tre ungdomspedagoger och en 

avdelningschef med sista arbetsdag I juni 2020. 

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

2020 till 20 november 2020. 

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

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

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

hållits och att parterna förklarats vara överens. Nämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

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

övergång till förvaltningen för arbete och lärande gjordes en inventering vilken visade att 

kostnaderna blev högre än tidigare preliminär beräkning. Att IT-kostnaderna ökat är 

både utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande, IT och ekonomichef 

överens om och även att man ska fördela underskottet rättvist mellan förvaltningarna. 

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

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

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

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

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

personalkostnader. 

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

att kommunstyrelsen beslutade att bevilja förvaltningen för arbete och lärande medel 

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

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

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

utbildningstid och minska den akuta kompetensbrist som finns inom flera 

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

skickade begäran om mer medel för utbildningsinsatser.  

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

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

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

Utifrån genomförd genomgång av nämndens protokoll konstateras inga övriga åtgärder 

utifrån rapporterad uppföljning och utvärdering från verksamheten. Enligt protokoll vidtar 

inte nämnden några fler åtgärder utifrån genomförd uppföljning och utvärdering.  

 
Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att nämnden delvis vidtar åtgärder utifrån genomförd uppföljning och 

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

genomförd uppföljning och utvärdering vidtar åtgärder.  Nämndens vidtagna åtgärder 

under 2019 konstateras ha fokuserat på en ekonomi i balans.  

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

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

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

genomgångna protokoll att nämnden ofta godkänner informationen men utan att besluta 

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

som skapar förutsättningar för ett stärkt integrationsarbete och möjligheten att arbeta 

med, och få ett helhetsgrepp om integration och arbetsmarknadsarbetet. 

 

 

 

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

 
Iakttagelser 

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

I nämndens årsrapport anges den omorganisation som skett av nämndens 

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

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

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

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

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

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

statsbidrag från Migrationsverket. Av nämndens budgetförutsättningar i 

Verksamhetsplan för nämnden för arbete och lärande 2020 anges budgeterade intäkter 

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

avseende vilka övergripande intäktsposter som avses.  

 

Vi har för granskningen tagit del av en excelfil avseende kommunens 

integrationsverksamhet med en sammanställning av intäkter och kostnader under 2019 

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

med kompletterande uppgifter. Intäkterna utgörs av Migrationsverkets 

etableringsschablon avseende HVB samt stödboende. Av etableringsschablonen 

fördelas ca 3,4 mnkr till utbildningsförvaltningen för kostnader avseende 

studiehandledning på modersmål, extrakostnader för lärare svenska som andraspråk 

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

flyktingars etablering i Alvesta kommun.  

Kostnaderna avser lönekostnader och fördelas på grupperna Handläggare 

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

barn, Stödboende för ensamkommande barn, ekonomiskt bistånd - handläggare 

flyktingverksamhet samt årslöner för de medarbetare som arbetar med 

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

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

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

med i plan för 2020.  

 

Intäkter migrationsverket (SEK)  2019 2020 

Total etableringsschablon5  15 642 560 14 223 000 

Fördelning till förvaltningen för arbete och 
lärande 

12 258 984 10 823 000 

Fördelning till utbildningsförvaltningen 3 383 576 3 400 000 

Dygnsersättning för mottagna barn6 (egen 
verksamhet HVB) 

2 013 800 0 

Dygnsersättning för mottagna barn (egen 
verksamhet stödboende) 

3 432 250 4 100 000 

Totalt intäkter (exkl. etableringsschablon 
till utbildningsförvaltningen 

17 705 034 14 923 000 

Kostnader utifrån underlag  

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

Personal HVB ensamkommande barn 3 862 092,38 0 

Personal Stödboende ensamkommande 3 390 213,81 2 374 000 

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

Årslöner 2 008 769,40 2 008 769 

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

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

Balans -7 537 053,5 +968 702 

 

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

integrationsverksamhet under 2019. Enligt uppgift från förvaltningen orsakas 

underskottet 2019 till stor del inom flyktingverksamheten. Verksamheten har budgeterat 

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

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

etablering under året, vilket medför att kommunen mist intäkter utifrån 

etableringsschablonen. Denna variation medför enligt uppgift från förvaltningen att det 

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

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

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

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

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

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

samt att omstrukturering av verksamheten för SFI och övergripande administration, 

vilket även beskrivs i denna rapports avsnitt 4. 

Vid intervjuer beskrivs verksamhetens finansiering som transparent och tydlig. 

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

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

inom kommunstyrelseförvaltningen som har uppdrag mot förvaltningen för arbete och 

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

hanteras vid kommunledningsförvaltningens ekonomikontor och läggs som en intäkt på 

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

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

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

excelfil som beskrivs nedan.  

Enligt uppgift från förvaltningen har kostnader avseende integration främst avsett 

lönekostnader vilka finansieras av statsbidrag från Migrationsverket, vilket beskrivits i 

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

arbetsmarknadsavdelningen sker finansiering från arbetsförmedlingen i de fall som de 

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

viss komplettering från ekonomiskt bistånd.  

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

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

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

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

medarbetaren även finansieras med bidrag från Migrationsverket (ingår i posten 

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

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

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

del avser lönekostnader.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi bedömer att verksamhetens finansiering delvis är transparent och tydlig avseende 

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

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

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

är tydlig.  

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

tydligheten i verksamhetens finansiering. Vi konstaterar även att 

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

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

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

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

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

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

prognossäkerhet. 

 

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

granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 

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

och lärandes arbete med integration av nyanlända är ändamålsenligt? Granskningen 

avgränsas till att omfatta nämnden för arbete och lärandes arbete med 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden för 

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

 

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

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

ansvarsfördelning avseende arbetet med integration och arbetsmarknadsinsatser 

inom kommunens geografiska ansvarsområde.  

- Säkerställa att dokumenterad rapportering i form av exempelvis årsrapport utvecklas 

med bedömning av resultatindikatorer och nämndmål samt beskriver åtgärder för att 

uppnå uppsatta mål och indikatorer.  

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

erhållen rapportering från verksamheten.  

- Säkerställa att protokoll från sammanträden tydligt anger vilka ärenden och 

information som anges på nämndens sammanträden. 

- Förtydliga budgetförutsättningarna i nämndens verksamhetsplan i syfte att öka 

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

avseende vilka intäkter som kan förväntas.  
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Det finns mål och riktlinjer för 
verksamheten 

Delvis uppfylld 
 

 

Det finns en tydlig 

ansvarsfördelning inom 

kommunen och mot externa 

aktörer avseende integration av 

nyanlända 

Delvis uppfylld 
 
 

 

Nämnden ställer krav på 

bidragsmottagare 

uppfylld 
 
 

 

Det sker uppföljning och 

utvärdering av verksamhetens 

effekter både på helhetsnivå 

som på individnivå samt ur ett 

genusperspektiv 

uppfylld 
 

 

Nämnden vidtar eventuella 

åtgärder utifrån genomförd 

uppföljning och utvärdering 

Delvis uppfylld 
 

 

Verksamhetens finansiering är 

transparant med tydlighet mellan 

kostnader och den 

intäktsfinansiering som sker med 

externt bidrag (exempelvis 

Migrationsverket) 

Delvis 
uppfylld 
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Bilaga - Erhållen dokumentation 
 

● Arbetsmaterial Lokal överenskommelse i Alvesta kommun 

● Blankett anvisning till AMA 

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

● Fakta om kommunmottagna 2018 

● Fakta om kommunmottagna 2019 

● Integration 2019 - excelfil avseende extern finansiering och kostnader 

● Reglemente för nämnden för arbete och lärande 

● Riktlinjer barn och familj 

● Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

● Riktlinjer ekonomiskt bistånd- nödvändig tandvård 

● Rutin för anvisning till AMA 

● Strategier för utvecklingsarbete 2019 

● Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025 

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

lärande 

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

lärande 

● Årsrapport 2019, antagen av nämnden för arbete och lärande 

● Överenskommelse om fördelning av statlig schablonersättning för flyktingars etablering 

i Alvesta kommun 

Vi har även fått ta del av diverse presentationer av statistik och nyckeltal.  
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2020-05-dag 
 
 
 
 
Pär Sturesson 

  
 
 
 
 
Marcus Alvstrand 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 
 

 

 

 

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