
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-16 1(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 – 15:35 
 
 
 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 10 och § 11 kl. 10:00 – 10:20 
Ajournering mellan § 16 och § 17 kl. 11:30 – 12:30 
Ajournering under § 18 kl. 14:30 – 14:50 
 
 
1 - 18 

 
 
Beslutande 

 
 
Sebastian Ohlsson (S), ordförande 
Bengt Svensson (S) 
Martin Rosén (S) 
Gunnel Nordahl (S) 
Helene Andersson (C), 1:e vice ordf. 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 
Peter Johansson (S)  
Jimmy Hammarström (AA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Stig Jakobsson (FP)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) § 1 – 

18  
Mubarak Ise (S) § 1 – 18  
Camilla Brynolf (C) § 17 – 18  

Mikael Johansson (M) § 17 – 18  
Roxana Sepulveda (KD) § 17 – 18 
David Kristiansson (SD) § 17 – 18 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Moa Blom, nämndsekreterare 
Per Hermansson, säkerhetsamordnare § 
17 
Maria Gabrielsson, avdelningschef 
ekonomiskt bistånd § 17 – 18  
 

Hans Österman, avdelningschef barn 
och familj § 17 – 18  
Sara Hagström, avdelningschef 
ungdomsboende § 17 – 18 
  

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-16 2(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2015-01-22 kl. 10:00  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2015-01-16 
Anslaget under tiden 2015-01-22 – 2015-02-12 
Förvaringsplats  Förvaltningen, för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-16 3(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 1  
Information från ordföranden 

Redogörelse 
Ordförande Sebastian Ohlsson går igenom grundläggande information 
inför mandatperioden: 

• Kom i tid till mötena 
• Läs handlingar innan mötet, ni förväntas vara pålästa när ni 

kommer till mötet 
• Kan du inte närvara vid ett möte så kallar du själv din ersättare 

samt meddelar nämndsekreterare 
• Nämnden beslutar inte i detaljfrågor som rör verksamheten 
• Nämnden är ansvarig för alla beslut som fattas 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar notera 
informationen till protokollet. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-16 4(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 2 Dnr NIF2015/4.003 

Information om nämndens reglemente 

Beslutsunderlag 
Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg, KF § 
120/2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-16 om ett nytt reglemente för 
nämnden för individ- och familjeomsorg. 

Reglementet ska ses över och kommer att tas upp på nytt. 

Beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
notera informationen till protokollet. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-16 5(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 3 Dnr NIF2015/5.001 

Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för 
utskottet 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen får Kommunfullmäktige bestämma om en 
nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om kommunfullmäktige inte har 
bestämt så får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas. 

Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott. 

Yrkanden 
Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar på att arbetsutskottet ska 
bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna ska ha närvarorätt 
och rätt att yttra sig. 

Ledamot Jimmy Hammarström (AA) yrkar att arbetsutskottet ska 
bestå av fem ledamöter och inga ersättare. 

Ledamot Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till Hammarströms 
(AA) förslag. 

Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till Ohlssons (S) förslag 

Helene Andersson (C) yrkar bifall till Ohlssons (S) förslag 

Stig Jakobsson (FP) yrkar bifall till Hammarströms (AA) förslag. 

Gunnel Nordahl (S) yrkar bifall till Ohlssons (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag: 

1. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare 
2. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och inga ersättare. 

Ordföranden frågar nämnden på Sebastian Ohlssons (S) yrkande och 
Jimmy Hammarströms (AA) yrkande. Ordföranden finner att 
nämnden beslutat enligt Ohlssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär röst på 
Sebastian Ohlssons (S) yrkande. Nej-röst innebär röst på Jimmy 
Hammarströms (AA) yrkande. 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster så beslutar nämnden att bifalla 
Ohlssons (S) yrkande. 

§ 3 forts nästa sida. 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-16 6(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

§ 3 forts. 
Röster redovisas i bilaga till protokollet. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att arbetsutskottet 
består av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna har närvarorätt och 
rätt att yttra sig. 

 

Reservation 
Ledamot Jimmy Hammarström (AA) reserverar sig mot beslutet. 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-16 7(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 4 Dnr NIF2015/6.113 

Val av ledamöter – arbetsutskott 

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutade att arbetsutskottet 
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 

Yrkanden 
Ordföranden Sebastian Ohlsson (S) föreslår att ordförande Sebastian 
Ohlsson (S), 1:e vice ordförande Helene Andersson och 2:e vice 
ordförande Helen Gustavsson ska väljas som ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet samt att välja Martin Rosen (S), Anita Thörn von 
Rosen (MP) och Sara Karlsmo (M) till ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på Sebastian Ohlssons (S) yrkande och 
finner att nämnden beslutar bifalla Ohlssons (S) beslutsförslag. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utse ordförande 
Sebastian Ohlsson (S), 1:e vice ordförande Helene Andersson (C) och 
2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) till ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet samt att välja Martin Rosén (S), Anita Thörn von 
Rosen (MP) och Sara Karlsmo (M) till ersättare i arbetsutskottet. 

Protokollet skickas till 
Sebastian Ohlsson 

Helene Andersson 

Helen Gustavsson 

Martin Rosén 

Anita Thörn von Rosen 

Sara Karlsmo 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-16 8(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 5 Dnr NIF2015/7.001 

Beslut om att inrätta individutskott samt formerna för 
utskottet 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen får Kommunfullmäktigt bestämma om en 
nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om kommunfullmäktige inte har 
bestämt så får nämnden själv bestämma om utskott ska finnas. 

Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott. 

Yrkanden 
Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar på att individutskottet ska 
bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna ska ha närvarorätt 
och rätt att yttra sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på Sebastian Ohlssons (S) yrkande och 
finner att nämnden beslutar bifalla Ohlssons (S) beslutsförslag. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att individutskottet 
består av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna har närvarorätt och 
rätt att yttra sig. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-16 9(22) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 6 Dnr NIF2015/8.113 

Val av ledamöter – individutskott  

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutade att individutskottet 
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 

Yrkanden 
Ordföranden Sebastian Ohlsson (S) yrkar på att ordförande Sebastian 
Ohlsson (S), 1:e vice ordförande Helene Andersson och 2:e vice 
ordförande Helen Gustavsson ska väljas som ordinarie ledamöter i 
individutskottet samt att välja Gunnel Nordahl (S), Bengt Svensson 
(S) och Sara Karlsmo (M) till ersättare i individutskottet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på Sebastian Ohlssons (S) yrkande och 
finner att nämnden beslutar bifalla Ohlssons (S) beslutsförslag. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utse ordförande 
Sebastian Ohlsson (S), 1:e vice ordförande Helene Andersson (C) och 
2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) till ordinarie ledamöter i 
individutskottet samt att välja Gunnel Nordahl (S), Bengt Svensson 
(S) och Sara Karlsmo (M) till ersättare i individutskottet. 

Protokollet skickas till 
Sebastian Ohlsson 

Helene Andersson 

Helen Gustavsson 

Gunnel Nordahl 

Bengt Svensson 

Sara Karlsmo 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 7 Dnr NIF2015/9.103 

Val av nämndsrepresentant, kommunala handikapprådet  

Redogörelse 
Kommunala handikapprådets syfte och mål är att fungera som ett 
organ för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och synpunkter 
mellan politiker och handikapporganisationerna. Handikappfrågorna 
berör alla samhällsområden.  

Nämnden ska utse en representant och en ersättare för perioden 2015-
2018. 

Yrkanden 
Förslag på nämndsrepresentant är Peter Johansson (S) och förslag på 
ersättare är Stig Jacobsson (FP). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på förslaget och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med beslutsförslaget. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utse Peter 
Johansson (S) till ordinarie ledamot och Stig Jacobsson (FP) till 
ersättare i kommunala handikapprådet. 

Protokollet skickas till 
Peter Johansson 

Stig Jakobsson 

Kommunala handikapprådet 

  

   

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 8 Dnr NIF2015/10.103 

Val av nämndsrepresentant, kommunala pensionärsrådet  

Redogörelse 
Kommunala pensionärsrådets syfte och mål är att fungera som ett 
organ för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och synpunkter 
mellan politiker och pensionärsorganisationerna. Pensionärsfrågorna 
berör alla samhällsområden.  

Nämnden ska utse en representant och en ersättare för perioden 2015-
2018. 

Yrkanden 
Förslag på nämndsrepresentant är Gunnel Nordahl (S) och förslag på 
ersättare är Sonia Muhlenthler Salsamendi (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på förslaget och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med beslutsförslaget. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utse Gunnel 
Nordahl (S) till ordinarie ledamot och Sonia Muhlenthler Salsamendi 
(S) till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

Protokollet skickas till 
Gunnel Nordahl 

Sonia Muhlenthler Salsamendi 

Kommunala pensionärsrådet 

 

 

  

   

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 9 Dnr NIF2015/11.103 

Val av kontaktpolitiker, Alvesta kommuns ungdomsråd 

Redogörelse 
Nämnden ska utse en kontaktpolitiker och en ersättare för perioden 
2015-2018. 

Yrkanden 
Förslag på nämndsrepresentant är Sara Karlsmo (M) och förslag på 
ersättare är Mubarak Ise (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på förslaget och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med beslutsförslaget. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utse Sara Karlsmo 
(M) till ordinarie ledamot och Mubarak Ise (S) till ersättare i Alvesta 
kommuns ungdomsråd. 

Protokollet skickas till 
Sara Karlsmo 

Mubarak Ise 

Ungdomsrådet 

 

 

  

   

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 10 Dnr NIF2015/12.103 

Val av representant i arbetsgruppen för nybygdenarvet 

Redogörelse 
Nybygdenarvet är ett arv som tillföll kommunen 1937. En arbetsgrupp 
tar fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen som i sin tur fördelar 
avkastningen från arvet till behövande i Västra Torsås församling 
enligt vad testamentet föreskriver. Nybygden är en skogsfastighet på 
ca 65 hektar. Stormen Gudrun och Per drabbade fastigheten hårt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008 att arbetsgruppen ska ha följande 
sammansättning: 

Ordförande i nämnden för omsorg och hälsa (tillika ordförande i 
arbetsgruppen) 

Lokal ledamot eller ersättare i nämnden för arbete och lärande 

Lokal ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen 

Ombud för sockenrådet 

Ombud för lokal förening (som företräder alla lokala föreningar) 

Ledamöterna utses av respektive nämnd och förening. Dessutom ska 
tjänsteman från nämnden för omsorg och hälsa och ansvarig 
tjänsteman för egendomens skötsel vara adjungerande till gruppen. 

Sedan omorganisationen 2013 så har det inte beslutats om någon ny 
sammansättning, men NIF har sedan 2013 varit fortsatt representerad i 
arbetsgruppen. 

Nämnden ska utse lokal ledamot eller ersättare som ska ingå i 
arbetsgruppen för Nybygdenarveet under perioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Förslag på nämndsrepresentant är Anita Thörn von Rosen (MP).  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på förslaget och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med beslutsförslaget.  

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utse Anita Thörn 
von Rosen (MP) till representant för nämnden i arbetsgruppen 
Nybygdenarvet. 

§ 10 forts nästa sida 
 

   

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

§ 10 forts. 

Protokollet skickas till 
Anita Thörn von Rosen 

Kommunstyrelsen 

Nybygdenarvet 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 11 Dnr NIF2015/13.000  

Närvarorätt för tjänsteman vid nämndens sammanträde 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen 6 kap 19 § får nämnden kalla tjänsteman att 
närvara vid nämndens sammanträde. Den som har kallats till 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att förvaltningschef, 
nämndsekreterare och föredragande tjänsteman får närvara och delta i 
överläggningarna vid nämndens, arbetsutskottets och individutskottets 
sammanträden. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 12 Dnr NIF2015/14.002 

Delegationsordning 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning, 2015-01-08 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen 6 kap. 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, 
enledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

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

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner reviderad 
delegationsordning. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 13 Dnr. NIF2014/151.000 

Sammanträdesplan 2015 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2015, 2014-12-10 

Redogörelse 
Förslaget till sammanträdesplan för 2015 följer sammanträdesplanen 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner upprättad 
sammanträdesplan. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 14  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, 2014-11-28 
2. Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2014-12-17 dnr 

NIF2014/148:750,3 
3. Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2015-01-12 dnr 

NIF2014/149:757,4 
4. Information från Migrationsverket om eventuellt boende för asylsökande 

i Moheda, 2014-12-05 
5. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö 2014-12-23, dnr NIF2015/2:754,1 
6. Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö 2014-12-29, dnr NIF2015/1:750,1 
7. Beslut från Kammarrätten i Växjö 2014-12-19, dnr NIF2014/160:754,2 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar redovisade 
meddelanden till protokollet. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 15  

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
1. Försörjningsstöd, november, december 2014 
2. Barn, familj & vuxna, november, december 2014 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner fattade 
delegationsbeslut. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-16 20(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 16  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 17  

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Säkerhetssamordnare Per Hermansson informerar om säkerhet, larm 
m.m. och rutiner som gäller i huset.  

Ordförande Sebastian Ohlsson går igenom grundläggande information 
inför mandatperioden: 

• Kom i tid till mötena 
• Läs handlingar innan mötet, ni förväntas vara pålästa när ni 

kommer till mötet 
• Kan du inte närvara vid ett möte så kallar du själv din ersättare 

samt meddelar nämndsekreterare 

Ordföranden informerar även om förlorad arbetsförtjänst, 
sammanträdesarvode samt reseersättning.  

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 18  

Information från verksamheterna 

Redogörelse 
Ledningsgruppen inom förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
presenterar de olika verksamheterna. 

 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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