
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 1(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Konferensrum 1, Alvesta 26 oktober 2015 kl. 13.15 – 18.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 77 och § 78 kl. 14.45 – 15.30 

 

73 – 95 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) § 74-95 

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) § 74-95 

Jimmy Hammarström (AA) 

 

 

 

Ersätter Peter Johansson (S) § 73 

 

 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Stig Jakobsson (FP)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Sara Hagström, avdelningschef 

ensamkommande barn § 72 - 73 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 72 - 73 

Ritha Lindblad, 1:e socialsekreterare 

ekonomiskt bistånd § 76 

Maria Gabrielsson, avdelningschef 

ekonomiskt bistånd § 76, 79 

 

Irén Johansson, kvalitetssamordnare § 

78-81 

Marie Andersson, Vision § 73-77  

Carina Ståhl, Kommunal § 73-77 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

Missbruk/Vuxen § 82-83 

Gustaf Haglund, 1:e socialsekreterare 

Missbruk/Vuxen § 82-83 

Helena Svensson, 

familjerättssekreterare § 86-92 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Alvesta 2015-10-29 kl. 08.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Helene Andersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2015-10-26 

Anslaget under tiden 2015-10-29 – 2015-11-19 

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

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Konferensrum 1, Alvesta 12 oktober 2015 kl. 13.15 - till 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

83, 85 

 
 
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)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

 

 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

Missbruk/Vuxen § 83 
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Justering tid och plats Omedelbar justering  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Helene Andersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 § 83, 85. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2015-10-26 

Anslaget under tiden 2015-10-26 – 2015-11-16 

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

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 73 

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordföranden redogör för möte med Samordningsförbundet Värend. Man har 

gått över till en processinriktad modell. En diskussion förs då flera 

kommuner har uttryckt intresse om deltagande av förbundet. Diskussion 

kommer att föras i kommunernas fullmäktige. 

Ordföranden har deltagit i möte angående VoB Kronoberg där det sades att 

61 personer i Alvesta kommun har konsulterat VoB Kronoberg, vilket är i 

linje med resten av länet.  

Ordföranden redogör för att nämnden för individ- och familjeomsorg inte 

följer reglementet vad gäller sammanträdesplan för 2016. Sammanträdesplan 

kommer att ske som information i december. 

b) Information från förvaltningschef 

 

Förvaltningschef informerar om alternativ VO. På Allbo lärcenter ska man 

erbjuda en trestegsutbildning som syftar till att ge jobb inom vården. Det 

gäller främst arbetsuppgifter som inte ingår i sjuksköterskas arbetsuppgifter. 

Delegation för avdelningschef på ekonomiskt bistånd gäller för att bevilja 

ekonomiskt bistånd för utbildningen.  

PWC ska besöka förvaltningschef och ordförande och ska 

genom en hearing genomföra en genomlysning av hur 

förvaltningen arbetar. De ska också undersöka hur IFO och UF 

samarbetar kring barn med behov av särskilt stöd. 

Av anledning av ställd fråga av ledamot Stig Jakobsson (FP) i 

nämnden redogör förvaltningschef för möte med företrädare för 

Migrationscenter och hur projektet fortskrider. Det redogörs 

också för att det inte ska bli något boende på Högåsen. 

c) Information från ledamöter 

Peter Johansson (S) redogör för möte med handikapprådet. Man besökte Virda bad 

och sportcenter. Man har också tittat på tillgänglighetsplan. 

Gunnel Nordahl (S) har varit på KPR och redogör för information om VoB 

Kronoberg. Man diskuterar helgbemanningen av chefer.   
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NIF § 74  Dnr: 2015/167.00 

Organisation ensamkommande barn 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden, 12 oktober 2015 

2. Organisationsskiss, 12 oktober 2015 

Redogörelse  

Antalet anställda kommer att utökas med minst en personalgrupp på 8 

personer. Med två boenden för asylbarn blir det minst 16 anställda.  

Kraven på att planera, utveckla och följa upp barnens boende kräver 

ledningsfunktioner som är närvarande på boendena. Avdelningschef 

har övergripande ansvar för verksamhetsplanering, lokaler, 

utveckling, återsökning av medel etc. En utbyggnad av verksamheten 

innebär nyrekrytering och kompetensutveckling.  

Kostnaderna för den nya organisationen täcks av den budget som 

läggs för ett utökat asylboende för ensamkommande barn. Den nya 

organisationen föreslås träda i kraft 2015-11-01.  

Med anledning av ställd fråga föregående nämnd av ledamot Anita 

Thörn von Rosen (MP) svarar Per-Olof Hjämefjord svarar på fråga 

angående tider för hur länge barn på boendena får vara ute och 

bemanningen på boendena. Det finns tider att förhålla sig till och det 

är bemannat på boendena dygnet runt. 

Beredning 

NIF AU § 45 

Beslut 

Nämnden för individ-och familjeomsorg beslutar att godkänna ny 

organisation för boende ensamkommande barn. 

Protokollet skickas till 

Akten 

Avdelningschef, boende för ensamkommande Sara Hagström 
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NIF § 75 

Information om stadsodling/Vislanda 

Redogörelse 

Med anledning av fråga ställd av nämndsledamot föregående nämnd 

under punkten övriga frågor gällande stadsodlingar svarar 

integrationsutvecklare Per-Olof Hjälmefjord att det finns en 

stadsodling i liten skala vid Kafé Rönnedal. Ett annat större 

odlingsprojekt i västra Alvesta har initierats. Detta kan komma igång 

till våren 2016. Beslut om genomförande har ännu inte tagits. 

Under sammanträdet delar integrationsutvecklare ut en rapport om 

stadsodlingarna. 

Per-Olof Hjälmefjord informerar också om att en ny mötesplats för 

nyanlända har startat i Vislanda.  

Beslut 

Nämnden noterar informationen till protokollet 
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NIF § 76 Dnr NIF2015/154.700 

Information om Projekt nollplacerade 

Redogörelse 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd, Ritha 

Lindblad 28 september 2015 

Beredning  

NIF AU § 46 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Akten 
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NIF § 77  Dnr NIF2015/155.281 

Information om skrivelse angående lokalfråga från 
Akademikerförbundet   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Akademikerförbundet, 21 september 2015 

Beredning 

NIF AU § 47 

Beslut 

Nämnden för individ-och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. Ytterligare återkoppling sker på 

nämndssammanträdet 2015-12-14. 

Protokollet skickas till 

Akademikerförbundet SSR 

Skyddsombud 

Akten 
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NIF § 78 Dnr NIF2015/156.040 

Delårsrapport för NIF 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av NIFs mål per augusti 2015, kvalitétssamordnare 

Irén Johansson, 8 september 2015 

2. Delårsrapport IFO med bilaga, 31 augusti 2015 

Redogörelse 

I dokumentet redogörs det för nämnden för individ-och 

familjeomsorgs resultatmål per augusti 2015 och prognos för helår 

2015. Målen är antagna av nämnden för individ och familjeomsorg i 

internbudgeten för 2015 och uppföljning av målen redovisas i 

delårsrapport och per helår i samband med årsredovisning. 

Beredning 

NIF AU § 48 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

informationen och notera den till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Akten 
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NIF § 79 Dnr NIF2015/157.040 

Budgetuppföljning per september 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av utfall och prognos september 2015 

2. Nyckeltal, 2 september 2015 

Redogörelse 

Den helårsprognos som presenteras är densamma sedan augusti. I 

samband med ärendet redogör avdelningschef för ekonomiskt bistånd 

för statistik rörande avdelningen.  

Beredning 

NIF AU § 49 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Protokollet skickas till 

Akten 
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NIF § 80 Dnr 2015/170.041 

Anmälan till kommunfullmäktige om överskridande av 
budget 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg meddelar 

kommunfullmäktige om prognosticerat överskridande av budget med 

2.2 miljoner SEK samt föreslår åtgärder för en budget i balans. 

Beslut 

Nämnden beslutar att ge ordförande i uppdrag att genom skrivelse 

meddela kommunfullmäktige om överskridande av budget. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NIF § 81 Dnr NIF2015/158.040 

Internbudget NIF 2016 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till internbudget för NIF 2016, med bilaga 

Redogörelse 

NIF har en nettobudget för 2016 på 82071 tkr, vilket är en minskning i 

budget från 2015 med (2015 84 392 tkr.)  2 325 tkr. 

Förvaltningen för individ-och familjeomsorg kommer under 2016 ha 

ett övergripande arbete med att införa ledningssystem för kvalitet. 

NIF beslutade för 2015 inriktningsmål enligt nedan: 

- Arbetsmarknadsarbete i bred samverkan som leder till egen 

försörjning 

- Utveckla hemmaplansmetoder i samverkan för att arbeta med 

barn, familjer och vuxna 

- Sprid boende i hela kommunen för bättre integration 

- Tydlig pedagogisk ekonomisk redovisning 

 

För 2016 föreslås NIF anta inriktningsmålen: 

 

- Minska antalet placeringar genom hemmaplanslösningar 

- Samverka internt och externt med individen i centrum 

- Ta tillvara individens resurser i ett mångkulturellt samhälle 

- Förhindra fysisk, psykiskt och social ohälsa genom förebyggande insatser  

- Arbetsmarknadsinsatser som leder till arbete 

- Rättssäkerhet ska vara i fokus 

Beredning 

NIF AU § 50 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

internbudget för NIF 2016. 

Protokollet skickas till 

Akten 
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NIF § 82 Dnr NIF2015/14:002 

Delegationsordning Missbruk/Vuxen 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, avdelningschef Missbruk/vuxen Brittmarie 

Johansson, 21 september 2015 

2. Utdrag ur delegationsordning, strukna rader rödmarkerade och 

förändringar gulmarkerade 

3. Förslag till ny delegationsordning, förändringar grönmarkerade 

Redogörelse 

Underlaget föreslår en förändrad delegationsordning för avdelningen 

Missbruk/Vuxen.  

Handläggningsrutinerna på avdelningen Missbruk/Vuxen har 

förändrats som en effekt av organisationsförändring och anpassning av 

verksamheten efter en ny författning (SOFS 2014:5), vilken 

Socialstyrelsen beslutade om 2014-05-20. 

Det bedöms att den ändrade delegationen ökar rättssäkerheten för den 

enskilde samtidigt som man tydliggör bland annat relation mellan 

handläggningsrutiner och delegationsordning.  

Beredning 

NIF AU § 50 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar enligt förslag. 

Protokollet skickas till 

Akten 
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NIF § 83 Dnr NIF2015/159.106 

Överenskommelse mellan Region Kronoberg, 
Polismyndigheten samt kommunerna Alvesta, Lessebo, 
Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och 
Älmhult i Kronobergs län beträffande förbättrade stöd- och 
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade 
personer enligt LOB 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, avdelningschef Missbruk/Vuxna Brittmarie 

Johansson, 29 september 2015 

2. Förslag samverkansöverenskommelse, Region Kronoberg, 24 juni 

2015 

Redogörelse 

Det konstateras i en av Regeringen utförd missbruksutredning (S 

2008:04), och (SOU 2011:35), att enbart 9 % av personer 

omhändertagna enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade 

personer) blir förda till någon form av sjukvårdsinrättning. Har en 

person akuta behov av medicinska insatser, har behov av medicinsk 

bedömning, tillsyn och omvårdnad är Regionen enligt lag ansvarig.  

Regeringen satsar nu för att förbättra omhändertagande samt för att 

öka den medicinska säkerheten. Målet med satsningen är att förändra 

omhändertagandet så att färre personer skall föras till arresten och fler 

fångas upp för stöd- och behandlingsinsatser. 

Syftet med överenskommelsen är bland annat att öka den medicinska 

säkerheten vid omhändertagande enligt LOB. Det bedöms inte att 

överenskommelsen medför några ökade kostnader för nämnden för 

individ- och familjeomsorg.  

Beredning 

NIF AU § 52 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun beslutar 

att godkänna förslaget till överenskommelse mellan Region 

Kronoberg, Polismyndigheten samt kommunerna i Kronobergs län 

beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer enligt LOB (Lagen om 

omhändertagande av berusade personer). 

 

§ 83 forts. nästa sida  
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Forts. § 83 

Protokollet skickas till 

Anders Fransson, Region Kronoberg 

Brittmarie Johansson, Avdelningschef Missbruk/Vuxna 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 17(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 84 Dnr NIF2015/168.106 

Social Jour/Beredskap i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 

1. Rapport Social jour/beredskap, utarbetad av Ljungby, Tingsryd och 

Markaryd kommun 

Redogörelse 

 Rapporten är ett underlag för att kunna ta ställning till vilket av 

alternativen som kommunerna ska arbeta vidare med. I rapporten 

beskrivs även hur det fortsatta arbetet kan se ut. En mer utförlig plan 

för genomförande behövs när beslut om inriktning är fattade. 

 

 Rapporten föreslår en gemensam social jour för länet exkl. Växjö 

alternativt beredskap för hela länet inklusive Växjö. Syftet är att skapa 

en så hög tillgänglighet, kompetensnivå och rättsäkerhet som möjligt. 

En ökning av socialtjänstens tillgänglighet bedöms gagna barn och 

unga. Barns rättigheter att uppmärksammas och inte fara illa samt att 

få den hjälp de har rätt till har större möjlighet att tillgodoses med en 

gemensam social jour. 

 

 Rapporten beskriver olika scenarion utifrån krav och intentioner från 

lagstiftarna, förutsättningar för politiker och tjänstemän att hantera 

akuta situationer samt möjliga kostnader. Med rapporten som underlag 

ska beslut fattas i respektive nämnd gällande vilket av alternativen 

som kommunerna arbeta vidare med.  

 De tre beslutsförslagen är  

 • att gå vidare med förslaget kring en gemensam social jour för länet 

exklusive Växjö.  

 • att gå vidare med förslaget kring gemensam beredskap för hela länet  

 • att inte gå vidare med något av de utredda alternativen  

 

 Kommunerna skall ta ställning till vilken av inriktningarna man vill gå 

vidare med. 

 

 NIF har följt upp egna beredskapsorganisationen vid NIF den 150907. 

I redogörelsen beskrevs den egna beredskapsorganisationen som att 

förvaltningen med hänsyn till sårbarheten inte är optimal. 

 

 I utredningen om gemensam Social jour/beredskap liknar den 

föreslagna beredskapsorganisation den som nu finns i Alvesta. 

Sårbarheten gällande bemanning kommer att finnas även i den 

föreslagna organisationen. 

 § 84 fort. Nästa sida 
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 Forts. § 84 

 En gemensam Social jour kan ha en fast personalgrupp med chef där 

bemanningen kan ha kontinuitet och vara attraktiv för 

socialsekreterare med god erfarenhet av handläggning jml LVU och 

LVM. 

 Därför bedömer förvaltningschef detta förslag till Social jour vara bäst 

för Alvesta kommun. 

Beredning 

NIF AU § 53 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att gå vidare med 

förslaget kring en gemensam social jour för Kronobergs läns 

kommuner enligt förslag. 

Protokollet skickas till 

Annika Magnerot, Region Kronoberg 

Akten 
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NIF § 85 Dnr NIF2015/160.106 

Samverkansöverenskommelse mellan Region Kronoberg 
och kommunernas social- och skolförvaltningar i 
Kronobergs län gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 2014-2016 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för Region Kronoberg och länets kommuner 2014-2016 

2. Samverkansöverenskommelse mellan Region Kronoberg och kommunernas social- och 

skolförvaltningar 2014-2016 

3. Handlingsplan Alvesta 2016-2018 

4. Handlingsplan Grundkrav 1 

Redogörelse 

Staten och SKL har genom årliga överenskommelser 2012, 2013, 

2014 och 2015 enats om stöd till riktade insatser för att förbättra 

vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och 

personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i 

regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

2012–2016  

Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län har ingått 

överenskommelse gällande personer med psykisk 

funktionsnedsättning och psykisk ohälsa sedan 2012. Befintlig 

överenskommelse har reviderats för att gälla från 2015-11-01. 

Alvesta kommun kommer 2015 att rapportera in till PRIO det som 

gäller utifrån Grundkrav och prestationsmål som Socialstyrelsen 

anger. I denna inrapportering skall beslutsprotokoll skickas in om att 

kommunen godkänner Samverkansöverenskommelsen mellan Region 

Kronoberg och kommunernas social- och skolförvaltningar i 

Kronobergs län gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 

och psykisk ohälsa 2014-2016 samt Handlingsplan psykisk ohälsa. 

Beredning 

NIF AU § 54 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar att godkänna samverkansöverenskommelse mellan 

Region Kronoberg och kommunernas social- och skolförvaltningar i 

Kronobergs län gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 

och psykisk ohälsa 2014-2016. 

Forts.§ 85  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts. § 85 

Protokollet skickas till 

SKL 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-26 21(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 86-92 

Sekretessärende – nedläggning av faderskapsärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 93  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut mål nr 2839-15 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut, mål nr 2940-15 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut, mål nr 2841-15 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut, mål nr 2840-15 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut och slutligt beslut, mål nr 3040 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att notera redovisade 

meddelanden till protokollet. 
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NIF § 94   

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, juli, augusti, september 2015 

2. Ekonomiskt bistånd, augusti 2015 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg besluta godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 95 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor ställdes under dagens sammanträde. 

 

 

 


