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Sammanträdesdatum 

2015-09-07 1(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Oden, Alvesta 7 september 2015 kl. 13.15 – 18.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 61 och § 62 kl. 14.35 – 15.00 

 

59 - 71 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Martin Rosén (S) § 60-71 

Gunnel Nordahl (S) 

Camilla Brynolf (C), § 59-68 

Peter Johansson (S) § 69-71 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 

Sonia Muhlentahler Salsamendi (S) 

Jimmy Hammarström (AA) 

 

 

 

 

Peter Johansson (S) § 59 

 

Ersätter Helene Andersson (C), 1:e vice 

ordf. 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 
 Stig Jakobsson (FP)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S) § 60-68 

Janna Tisjö (V) § 59-64 

Mubarak Ise (S) 

 
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Sara Hagström, avdelningschef 

ensamkommande flyktingbarn § 60 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 60-61 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 62 

 

Kjell Svensson, Migrationscenter § 68 

Christina Persson, Migrationscenter § 

68 

Hans Österman, avdelningschef Barn 

och Familj § 63-64 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

Vuxen/Missbruk §  

Marie Andersson, fackförbundet Vision 

§ 59-64, 66-68 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-09-16  kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Helen Gustavsson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2015-09-07 

Anslaget under tiden 2015-09-16 – 2015-10-07 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 59  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

 

Ordföranden redogör för rundvandring med avdelningschef på AMA 

för att titta på verksamheten.  

 

Ordföranden skall medverka på informationsmöte om psykiatrisk 

samverkan. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

 

Förvaltningschefen redogör för lokalsituationen på Parkgatan. 

 

Det redogörs för ett möte med UF och Omsorgen, Vård och 

omsorgsutbildningen, Alternativ VO. Kortare utbildning för personer 

som skall jobba med uppgifter inom hemstjänst exempelvis men som 

inte kräver utbildning.  Man skall också kunna läsa SFI parallellt.  

 

Förfrågan kring hur man kan hjälpa nyanlända har på senaste tiden 

ökat i Alvesta, det skall skrivas en lista över tips och hur man går 

tillväga för att hjälpa till.  

 

Det redogörs för Alvesta folkfest, vilken kommer att hållas den 12 

september 2015. 

 

c) Information från ledamötena 

Ingen information lyftes vid dagens sammanträde. 
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NIF § 60 Dnr NIF2015/126:133 

Kraftig ökning ensamkommande flyktingbarn 
 

Beslutsunderlag 
Redogörelse upprättad av avdelningschef Sara Hagström, 2015-08-07. 

Redogörelse 

Migrationsverket ska under augusti månad räkna på nya prognoser för 

2016 och därefter ska länsstyrelserna komma med nya nyckeltal för 

kommunerna 2016. Ännu är det således inte klart men man kan anta 

att Alvesta kommer att få ett högre tal än 10 asylsökande som vi har 

idag, troligtvis en uppskrivning med en-tre platser. Alvesta kommuns 

asylboende har 10 boenderum och klarar inte att ta emot fler barn i de 

lokaler som finns idag. Ytterligare barn/ungdomar i de befintliga 

lokalerna innebär att kraven på en god verksamhet och riktlinjer som 

finns för hur ett HVB-hem ska bedrivas inte kan uppfyllas. 

För att kunna finansiera ytterligare ett boende behövs 16 asylplatser, 

två asylboenden med åtta platser på varje enhet och två 

personalgrupper med åtta personer på vardera enhet. 

Benny Lundh Johansson (SD) yrkar avslag på det föreslagna beslutet.  

Beredning 

NIF AU § 32 

Yrkanden 

Benny Lundh Johansson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

informationen och att en plan tas fram för att utöka med ytterligare 

asylboende för ensamkommande flyktingbarn. 

Reserverande 

Benny Lundh Johansson (SD) reserverar sig från beslutet. 

  

4.  
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NIF § 61 Dnr NIF2015/82.700 

Egen Vrå - rapportsammanfattning 

Beslutsunderlag 

Återrapportering om projektet. 

Broschyr. 

Redogörelse 

Projektet En egen vrå har pågått under ca två månader och avslutas 

2015-08-12. Fokus under hela projektet har varit hållbarhet och 

barnperspektiv. Resultatet har blivit en manual på 24 sidor som tar 

upp konkreta tips och exempel på vad man kan göra i ett trångbott 

hem. Efter intervjuer med 9 trångbodda familjer, fem tonårstjejer, 

personal på Fritidsgården, bovärd har det framkommit olika 

problemområden. Kapitlet i manualen är följande. Hemmet, förvaring, 

hall, sovrum, barnens rum, rum i rummet, gör det själv, planritning 

och tips. 

Fortsättning för projektet är dels att göra manualen tillgänglig och 

känd, dels att starta en studiecirkel kring trångboddhet. En idé är att 

ordna en visningslägenhet för att visa hur man kan inreda olika rum. 

AMA som har snickeri och verkstad är intresserade av att gå vidare 

med att tillverka möbler och arbeta med inredningen. 

Visningslägenheten kan också användas till boskola, studiecirkel m m. 

Beredning 

NIF AU § 35 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

återrapportering om projektet. 
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NIF § 62 Dnr NIF2015/122.001 

Ekonomi - Budgetuppföljning 

Beslutsunderlag 

- 

Redogörelse 

Underlag till den ekonomiska uppföljningen samt nyckeltal 

presenteras under sammanträdet 

Beredning 

- 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 

protokollet. 
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NIF § 63  

Utvärdering av beredskap 

Beslutsunderlag 

Statistik 

Redogörelse 

Beredskapen startade december 2013. 17 handläggare med mer än sex 

månaders arbetslivserfarenhet ingick i den första 

beredskapsorganisationen. Redan i mars 2014 bildades en mindre 

organisation med 8 handläggare. Avdelningschef Barn och Familj har 

under hela beredskapstiden har haft chefsberedskap. Under hösten 

2014 slutade några av dem som ingick i beredskapsgruppen. 

Avdelningen började få problem att bemanna för beredskapen på 

grund av att nyanställd personal hade kortare arbetslivserfarenhet än 

sex månader. Samtidigt ökade belastningen för handläggare på 

ordinarie arbetstid. Beredskapen blev en belastning och en stress att 

inte kunna vara ledig från arbetet och slappna av. I nuläget kan vi 

bemanna beredskapen men sårbarheten är hög och vi bedömer att det 

inte är lika attraktivt att söka sig till Alvesta i och med att man kan 

behöva ingå i beredskapen. Antalet tillfällen då beredskapen går igång 

utanför kontorstid är få, vilket kan ses i den ekonomiska 

redovisningen, se bilaga. Förvaltningen gör bedömningen att 

nuvarande beredskapsorganisation med hänsyn till sårbarheten inte är 

optimal.  

Beredning 

NIF AU § 33 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg besluta att godkänna 

utvärdering.  
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NIF § 64 Dnr NIF2015/122.001 

Organisationsförändring avdelningen för Barn och Familj 

Beslutsunderlag 

Utredning, Hans Österman, avdelningschef Barn och Familj 

Organisationsskiss, avdelningen Barn och Familj 

Redogörelse 

Antalet ärenden på avdelningen för Barn och Familj har ökat stadigt. 

Utöver ökningen av antalet ärenden tillkommer också att ärendena i 

sig har blivit mer komplexa. Detta ställer större krav på 

utredningsarbetet med bland annat ökad dokumentation.  

Avdelningen ställs inför ytterligare en utmaning då det är svårt att 

rekrytera erfaren personal.  

För att kunna möta de lagstadgade krav som ställs på verksamheten 

föreslås det att förändringar i organisationen på avdelningen på Barn 

och Familj skall genomföras.  

Beredning 

NIF AU § 36 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar godta föreslagen 

organisationsförändring inom avdelningen Barn och Familj. 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-09-07 9(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 65 Dnr NIF2015/120.002 

Delegationsnivåer IU 

Beslutsunderlag 

Utredning, förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 

Redogörelse 

I nuvarande delegationsordning för nämnden för individ- och 

familjeomsorg beslutar ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i placeringsärenden i enlighet med Socialtjänstlagen, detta 

innan individutskottet fastställer beslutet.  

Det bedöms att placeringsbeslut gällande ensamkommande barn ej 

behöver tas av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande utan kan delegeras till avdelningschef. Fastställande av 

beslutet av individutskott kvarstår dock. 

Beredning 

NIF AU § 37 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg besluta godkänna föreslagna 

delegationsnivåer. 
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NIF § 66 Dnr NIF2015/121.751 

Information - Projekt Ung Art 

Informationsunderlag 

Skrivelse, förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 

Redogörelse  

Under vt-15 har Ung Art genomfört en 10-veckors gruppverksamhet 

på Hagaskolan på uppdrag från Hagaskolan och förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg. Gruppverksamheten har gjorts med 

anledning av behovet av elevinsatser för att förebygga skolk, träna 

attityd och bemötande, se alternativ i konfliktsituationer och att 

hantera känslor. 

I början av ht-15 ger skolledningen och förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg uppdrag till Ung Art att utbilda åtta-nio medarbetare 

från verksamheterna till att bli tränare i gruppverksamhet. 

Ny Ung Art grupp startar sedan under hösten – 15 med tre-fyra av de 

utbildade tränarna  

I bifogad skrivelse redogörs för projektet. 

Beredning 

NIF AU § 34 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 

protokollet 
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NIF § 67 Dnr NIF2015/68.026 

Arbetsmiljöverket- Inspektionsmeddelande  

Beslutsunderlag 

Inspektionsmeddelande/Arbetsmiljöverket, 2015-06-24 

Minnesanteckningar MBL § 19, 2015-06-29 

Handlingsplan avdelningen för barn och familj 

Handlingsplan avdelningen för ekonomiskt bistånd 

Handlingsplan avdelningen för Missbruk/Vuxen 

Information om tillbud och arbetsskada 

Skrivmall Tillbudsanmälan 

Redogörelse 

Arbetsmiljöverket har haft en föranmäld inspektion på IFO i Alvesta 

den 2015-05-20. Inspektionen avsåg handläggarnas arbetsmiljö. Dels 

har handläggarna svarat på enkätfrågor, samt i gruppsamtal med 

inspektörer berättat om sin arbetsmiljö. På inspektionsdagen lämnades 

en muntlig återkoppling om resultatet till chefer inom IFO. Den 2015-

06-10 lämnades en muntlig redovisning av resultatet till presidiet i 

NIF, chefer vid IFO, fackliga företrädare och säkerhetssamordnare. 

Den 2015-06-24 kom den skriftliga redogörelsen som 

arbetsmiljöverket vill få nämndens svar på senast den 2015-09-20. I 

redogörelsen finns fyra bristområden. 

1 Mål/arbetsuppgifter 

2 Tillbudsrapportering 

3 Arbetsbelastning/resurser 

4 Säkerhetsrutiner 

 Förvaltningschefen har vid ett MBL § 19 den 2015-06-29 informerat 

de fackliga om den skrivna redogörelsen och en grund för 

handlingsplan för svar diskuterades. På grund av semester är inte en 

handlingsplan och svar klart till NIF AU. 

Till NIF kommer ett färdigt svar till arbetsmiljöverket att behandlas. 

Beredning 

NIF AU § 38 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 

protokollet 
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NIF § 68 Dnr NIF2015/123.001 

Förutsättningar för avtal med Migrationscenter 

Beslutsunderlag 

Utredning, förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 

Redogörelse 

Migrationscenter har kontaktat kommunalråden för att informera om 

sin verksamhet och med förslag om att teckna avtal med Alvesta 

kommun. Då verksamheten vänder sig till personer som står långt från 

arbetsmarknaden har frågan om Alvesta Kommuns behov av denna 

verksamhet överlämnats till förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg. 

För att ärendet skall beredas har ordförande i NIF gett 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan. 

Verksamheten startade i Växjö vid Invandrarnas hus. Huvudsyfte är 

att anställa personer med funktionsnedsättning för att de skall utföra 

digitalisering och dokumentationsarbete gällande ämnet migration 

med målet att bevara, tillgängliggöra och sprida Sveriges 

migrationshistoria. Migrationscenter kommer om avtal tecknas med 

Alvesta kommun att starta en produktionsenhet med 20 heltidsplatser. 

De står för lokal, personalansvar och arbetsanpassning utifrån de 

anställdas förmågor.  

Beredning 

NIF AU § 39 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att teckna avtal med 

Migrationscenter om verksamhet för 20 heltidsplatser enligt förslag. 
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NIF § 69 Dnr NIF2015/127:760 

Rapport-Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i 
Kronobergs län 
 

Beslutsunderlag 
Rapport från Region Kronoberg 

Tjänsteskrivelse, Brittmarie Johansson, avdelningschef 

Missbruk/Vuxen 

Redogörelse 
I september beslutade presidienätverket för socialtjänst och hälso- och 

sjukvård att ge ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och 

sjukvård och socialtjänst i uppdrag att ta med frågan till sina 

nämnder/styrelser om att ta fram förslag på hur en optimal missbruks- 

och beroendevård ska se ut i Kronobergs län. Beslut fattades därefter i 

länets samtliga kommuner och i landstingets samverkansberedning att 

påbörja en utredning.  

Under hela 2014 pågick utredningsarbetet och utredningens förslag 

föredrogs för berörda nämnder vid ett kommunalt forum den 12 juni 

2015. Förslagen innebär integrerade missbruks- och 

beroendemottagningar i Kronobergs län med placering i Växjö och 

Ljungby samt förslag på att bygga upp en regional 

utvecklingsplattform för kunskapsspridning inom missbruks- och 

beroendevården i Kronobergs län. 

Rapporten med förslag har nu färdigställts och skickats ut till berörda 

huvudmän för ställningstagande, beredning och beslut. Region 

Kronoberg emotser beslut från samtliga huvudmän senast 2015-10-31 

för att kunna ta ställning till vidare beredning i ärendet. 

Beredning 

NIF AU § 40 

Yrkanden 

Helen Gustavsson (M), Jimmy Hammarström (AA) och Martin Rosén 

(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg föreslås besluta enligt 

nedanstående förslag. 

1. En etablering av integrerade missbruks- och 

beroendemottagningar med placering i Växjö och Ljungby, där 

medarbetare från Region Kronoberg och länets kommuner arbetar 

tillsammans. Kostnad för Alvesta kommun, 1,0 behandlartjänst 
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överförs från befintlig personalstat till mottagningen i Växjö, 

därutöver 79,0 tkr avseende nytillskott. 

 

2. Uppbyggnad och etablering av en regional utvecklingsplattform 

för kunskapsspridning inom missbruks- och beroendevården i 

Kronobergs län. 

   

Kostnad för Alvesta kommun, 25,6 tkr. 
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NIF § 70   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin 

beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av 

nämnden antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Barn och familj, april, maj, juni 2015 

2. Vuxen missbruk, 2015 

3. Ekonomiskt bistånd, maj, juni 2015 

4. Verksamhetsbidrag BRIS Region Syd 2015-05-27 

Beredning 

NIF AU § 41 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg besluta godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 71  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Beslut från Länsstyrelsen, Ersättning för att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 

2. Växjö kommun, Samverkansavtal gällande Matchning Kronoberg 

3. Protokoll Kommunala pensionärsrådet 

4. Inspektionen för vård och omsorg, beslut, tillsyn av 

ungdomsboende Spiran 

5. Statens offentliga utredningar, teckna en avsiktsförklaring 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1270-15 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1905-15 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1905-15 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1979-15 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, slutligt beslut, mål nr 1629-15 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 370-15 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1781-15 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1576-15 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1548-15 

15. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 2307-15 

16. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1979-15 

17. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1109-15 

18. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1979-15, 2322-15 

Beredning 

NIF AU § 42 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att notera redovisade 

meddelanden till protokollet. 
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NIF § 72 

Övriga frågor 

Anita Thörn Von Rosen (MP) ställer fråga till förvaltningschef 

angående stadsodlingar varpå förvaltningschef svarar att projektet 

med stadsodling fortgår under integrationsutvecklares regi i formen av 

ett stadsprojekt. Förvaltningschefen kommer att ge 

integrationsutvecklare i uppdrag att skriva en rapport angående 

projektet till nämndens nästa sammanträde 2015-10-26. 

Gunnel Nordahl (S) ställer frågan angående ensamkommande 

flyktingbarn och huruvida boendena är bemannade dygnet runt och 

om det finns begränsade tider för hur länge ungdomarna får vara ute 

på kvällarna. 

 


