
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 1(20) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 14 december 2015 kl. 13.15 – 17.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 99 och § 100 kl. 14.30 – 15.10 

 

96 - 109 

 
 
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. 

Janna Tisjö (V) 

Jimmy Hammarström (AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S)  
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

IFO §  

Brittmarie Johansson, ställföreträdande 

förvaltningschef IFO 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Maria Gabrielsson, avdelningschef 

ekonomiskt bistånd § 97  

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 98, 

102-103, 105 

 

Anders Hägg, ledamot i styrelsen 

Kvinnojouren Blenda § 100 

Mariah Andersson, verksamhetsledare 

Kvinnojouren Blenda § 100 

Marie Andersson, fackförbundet Vision 

§ 96-104 

Carina Ståhl, fackförbundet Sveriges 

Skolledarförbund § 96-104 

Irén Johansson, kvalitetssamordnare § 

102-105 

Sara Hagström, avdelningschef boende 

för ensamkommande barn § 105 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 105 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-12-17 kl. 16.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Jimmy Hammarström (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

Anslaget under tiden 2015-12-18 – 2016-01-08 

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

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 96 

Informations och diskussionsärenden  

a) Information från ordföranden 

Ordföranden sitter med i Samordningsförbundet Värend och informerar 

om uppsägningar på samordningsförbundet. Man har gått över till ett 

processinriktat arbetssätt. 3 av samordnarna har valt att återgå till sina 

ordinarie tjänster.  

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef berättar om Social Jour. Under ett möte med 

socialchefer i Kronobergs län exklusive Växjö uppgav Ljungby 

kommun att man kunde härbärgera Social Jour, då kontoret i Ljungby 

ligger i nära anslutning till sjukhus såväl som polisstation.  

Barnahus i har utretts och det finns en lokal i Växjö. 1:e 

socialsekreterare barn och familj Carola Johansson representerar 

Alvesta. 

c) Information från ledamöter 

Ledamot Stig Jakobsson (L) informerar om möte med 

tillgänglighetsrådet. Ökad medvetenhet, ökad tillgänglighet och ökad 

medvetenhet är grundförutsättningar för verksamheten.  

Ledamot Gunnel Nordahl (S) redogör för möte med kommunala 

pensionärsrådet, man har en första hjälpare som ska finnas på varje 

boende och vara inriktad på psykiatri. 

 Ledamot Jimmy Hammarström (AA) undrar om nyheter gällande 

kommunala ungdomsrådet, då det inte har kommit någon information 

därifrån det senaste året. Ordföranden informerar om vilka 

nämndsledamöter som är representanter och tar med sig frågan för att 

kolla upp den.  

2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) informerar om att presidiet 

har haft möte med revisorerna.  

Presidiet har även träffat Arbetsmiljöverket och det upplevdes att 

Arbetsmiljöverket var nöjda med arbetet som för närvarande förs på 
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förvaltningen. Det man har kvar att arbeta med är trångboddheten på 

förvaltningen.  
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NIF § 97                           Dnr: NIF2015/182.754 

Riktlinjer – Ekonomiskt bistånd 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer ekonomiskt bistånd med bilaga. 

Redogörelse 

Riktlinjerna för avdelningen ekonomiskt bistånd är generellt skrivna 

och till för att ge handläggare vägledning i sin bedömning. Eftersom 

det är omöjligt att redogöra för varje tänkbar situation ska inte 

riktlinjerna uppfattas som absoluta och en individuell prövning skall 

alltid göras.  

Under sammanträdet diskuteras det kring om bilagan angående inköp 

av datorer skall brytas ut till ett separat beslut. Det bestäms att beslutet 

kan inkludera bilagan. Överskriften i beslutsunderlaget ändras från 

”Försörjningsstöd” till ’’ekonomiskt bistånd.’’ 

Beredning 

NIF AU § 59 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 

riktlinjer för avdelningen ekonomiskt bistånd med bilaga. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschef ekonomiskt bistånd 

Akten  
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NIF § 98 Dnr NIF2015/183.041 

Ekonomisk uppföljning oktober 2015 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av utfall och prognos, 13 november 2015 

Redogörelse 

Oktober månads uppföljning visar på ytterligare -568 tkr i underskott, 

detta gör att prognosen för helår 2015 visar ett underskott på -2 764 

tkr. 

Beredning 

NIF AU § 60 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Akten 
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NIF § 99 Dnr NIF2015/160.106 

PRIO inventering och analys 

Beslutsunderlag 

1. Analys av inventering, 21 oktober 2015 

2. Sammanställning av inventering 

Redogörelse 

Under september månad 2015 har en inventering av vuxna personer 

med psykisk ohälsa genomförts i Alvesta kommuns omsorgs-

förvaltning och förvaltningen för individ- och familjeomsorg. En för 

förvaltningarna gemensam analys har genomförts av resultatet från 

inventeringen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att personer med psykisk ohälsa bor till 

stor del ensamma, har inga hemmaboende barn under 18 år, är i 

arbetsför ålder, har inte kommit ut på arbetsmarknaden och in i 

socialförsäkringssystemet. Det innebär att försörjningsstöd eller sjuk- 

och aktivitetsersättning blir deras huvudsakliga försörjning. 

Det behövs information och utbildning till handläggare för att 

samordnad individuell plan (SIP) upprättas i större omfattning. 

Dessutom behövs kunskaper om samverkan och om kognitiva 

hjälpmedel. 

Beredning 

NIF AU § 61 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Protokollet skickas till 

Avdelningschefer 

Akten 
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NIF § 100 Dnr NIF2015/184.791 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samarbetsform 
mellan ideella föreningen Kvinnojouren Blenda och 
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 
kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning, 16 november 2015 

2. Utkast till Idéburet offentligt partnerskap mellan Kvinnojouren 

Blenda och Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 

kommun 

Redogörelse 

Kvinnojouren Blenda har en vision om att skapa ett jämställt samhälle 

utan våld och förtryck. Man bedriver verksamhet genom telefonjour 

och ger stöd åt kvinnor som vill förändra sin livssituation. Man kan 

också förmedla kontakter med olika myndigheter som exempelvis 

läkare.  

Ett avtal om Idéburet offentlig partnerskap (IOP) är en modell för 

samverkan vilken innebär att den idéburna organisationen bidrar till 

samhällsutvecklingen mer konkretiserat än om enbart bidrag hade 

legat till grund för. 

Målet med partnerskapet är att gemensamt verka för ett ökat stöd till 

de som är utsatta för våld i nära relation och även verka för att bidra 

till en höjd kunskapsnivå i kommunerna. Man ska även arbeta för att 

sprida information och för att reducera antalet individer som är utsatta 

för våld.  

Yrkanden 

Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till 

förslaget. 

Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till förslaget. 

Stig Jakobsson (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beredning 

NIF AU § 63 

Beslut 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att Alvesta 

kommun ingår överenskommelse om partnerskap med 

kvinnojouren Blenda för perioden 2016-01-01 – 2018-12-31 
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2. Nämnden för individ- och familjeomsorg ger förvaltningen i 

uppdrag att utreda inrättandet av en ungdomschatt. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Ekonom 

Akten 
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NIF § 101 Dnr NIF2015/191.700 

Allvarlig påfrestning för IFO 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, 24 november 2015. 

Redogörelse 

Brev till Socialstyrelsen, IVO och Länsstyrelsen i Kronobergs län med 

anledning av allvarlig påfrestning på IFO angående 

flyktingsituationen. 

De grundläggande kraven på rättssäkerhet kan inte uppfyllas, trots 

vidtagna åtgärder. Vi anser inte att systemfelet ligger på förvaltningen 

utan vår mening är att det saknas resurser i form av utbildad personal, 

framförallt utbildad och erfaren personal och bostäder/lokaler. I 

dagsläget, med nuvarande tillflöde av fr.a. ensamkommande, ser vi att 

dokumentation enligt BBiC och föreskrifter om handläggning och 

dokumentation inte kan upprätthållas främst inom barn- och 

ungdomsvården och inom HVB för ensamkommande. Det anses inte 

att Lex Sarah-anmälningar till IVO är lösningen på en så omfattande 

kvalitetsbrist som nu råder. Att rapportera och utreda enligt Lex Sarah 

skulle dessutom ta omfattande resurser ifrån verksamheten. Resurser 

som hela tiden måste finnas för det nödvändiga arbetet med att skapa 

goda lösningar på akut uppkomna behov. 

Det är angeläget att förvaltningen snarast får råd och anvisningar från 

Socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg, IVO, om hur 

den uppkomna situationen ska hanteras. 

Beredning 

NIF AU § 62 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 
Socialstyrelsen  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Förvaltningschef 

Ekonom 

Kvalitetssamordnare 

Avdelningschefer (för vidarebefordring till den egna personalen) 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-12-14 11(20) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 102        Dnr NIF2015/33.012 

Återrapportering internkontroll 2015 

Beslutsunderlag 

1. Återrapportering internkontroll 2015 

2. Internkontrollplan 2015 kommunövergripande, 3 mars 2015 

3. Internkontrollplan 2015 NIF, 13 februari 2015 

Redogörelse 

Den kommunövergripande intern kontrollplanen och anvisningarna 

kom så sent som i augusti 2015 och besked om att återrapportering av 

internkontroll skall till nämnden senast 151221, förvaltningen anses 

ha skött sitt åtagande på ett bra sätt utifrån de förutsättningarna. 

Nämndens internkontrollplan för 2015 har varit levande i 

organisationen under året, ett aktivt arbete har skett med mål, 

verksamhetsplanering, ledningssystem och samarbetsrutiner.  

Det kan konstateras att attestreglementet följts på ett bra sätt i 

förvaltningen vilket annars kan innebära en risk som kan få allvarliga 

konsekvenser. Delegationsordningen, arbetsmiljön, löner och 

representation följer också de krav som kan ställas på ordning och 

reda. 

Det som framkommit och som inte hittats en praktisk lösning på ännu, 

är avsläpp av betalningar i Procapita (verksamhetssystem). Procapita 

har tidigare påverkats av organisationsförändringar, vilket inneburit att 

IFO Procapita har varit uppdelad på tre förvaltningar. En 

sammanslagning av Procapita ska genomföras under 2016, där all IFO 

verksamhet samlas i ett procapita. I samband med det ska 

organisationen för avsläpp säkerställas. 

Angående systembehörigheter har enstaka avvikelser upptäckts, som 

omgående åtgärdats, förslaget är att följa upp dessa två gånger per år. 

Beredning 

NIF AU § 64 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

återrapporteringen av internkontroll för 2015. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Ekonom  
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Kvalitetssamordnare 

Akten  
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NIF § 103 Dnr NIF2015/185.012 

Intern kontrollplan 2016 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till internkontrollplan 2016 för nämnden för individ- och 

familjeomsorg, 27 oktober 2015. 

Redogörelse 

Internkontrollplanen innehåller områden som ska följas upp under 

2016, utifrån den internbudget, mål och verksamhetsplanering för 

2016 som redan är antagna. Områdena är rättsäkerhet, 

verksamhetsplanering, ledningssystem, handläggning/dokumentation 

och intäktskontroll. 

Granskningen inom området rättssäkerhet genomförs 4 gånger per år 

och sammanfaller med delårsbokslut och bokslut. 

Beredning 

NIF AU § 65 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att beslutar att anta 

internkontrollplanen för NIF 2016. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Kvalitetssamordnare  

Ekonom 

Akten 
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NIF § 104 Dnr NIF2015/186.012 

Verksamhetsplan 2016 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till verksamhetsplan 2016, 11 november 2015 

Redogörelse 

I verksamhetsplanen redovisas nämndens uppdrag, organisationsskiss, 

beskrivning av verksamheten, internbudget, internkontrollplan, mål 

och verksamhetsplanering i ett samlat dokument för 2016. 

I organisationsskissen på sidan 6 i beslutsunderlaget skall det stå 

missbruk/vuxen. Även rubriken på sidan 8 skall ändras till 

missbruk/vuxen. 

Beredning 

NIF AU § 66 

Beslut 

Nämnden för individ-och familjeomsorg beslutar att fastställa 

verksamhetsplanen för 2016. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Ekonom 

Kvalitetssamordnare  

Akten 
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NIF § 105    dnr NIF2015/193.133 

Förslag till avtal ensamkommande flyktingbarn 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 1 december 2015 

2. Riktlinjer och information för fördelningstal och 

överenskommelsearbetet 2016, 11 november 2015 

Redogörelse 

Alvesta kommun har idag 10 asylplatser och 25 PUT-platser i 

överenskommelsen med migrationsverket. Länsstyrelsen i Kronobergs 

län har aviserat att Alvesta kommun kommer behöva tillhandahålla 92 

asylplatser under 2016. Avtal med migrationsverket kommer att ske 

enligt en stegmodell i fyra steg för att kommunen i slutet av 2016 ska 

ha uppnått sitt fördelningstal på 92 asylplatser. 

1. Januari – Alvesta kommun tecknar avtal med migrationsverket om 63 

asylplatser vilket ger den sammanlagda summan 63 asylsökande 

ensamkommande barn i kommunen 

2. April – Alvesta kommun tecknar avtal med migrationsverket om 10 

asylplatser vilket ger den sammanlagda summan 73 asylsökande 

ensamkommande barn i kommunen 

3. Juli – Alvesta kommun tecknar avtal med migrationsverket om 10 

asylplatser vilket ger den sammanlagda summan 83 asylsökande 

ensamkommande barn i kommunen 

4. Oktober – Alvesta kommun tecknar avtal med migrationsverket om 9 

asylplatser vilket ger den sammanlagda summan 92 asylsökande 

ensamkommande barn i kommunen 

 

Alvesta kommun önskar två månaders villkorsändring vilket ger 

kommunen möjlighet att snabbare göra förändringar i verksamheten 

och i avtalet för att möta behov som uppstår. 

Yrkanden 

Benny Lundh Johansson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot 

Benny Lundh Johanssons (SD) avslagsyrkande 

och finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.   

Beredning 

NIF AU § 67 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att teckna avtal med 

Länsstyrelsen i Kronobergs län och migrationsverket enligt steg 1. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef ungdomsboendena 

Akten  
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NIF § 106    

Informationsärende – Sammanträdesplan 2016 

Beredning 

NIF AU § 68 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Kommunledningskontoret 
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NIF § 107  

Meddelanden 

Redogörelse  

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut mål nr 2808-15 

2. Skrivelse från Länsstyrelsen i Kronobergs län angående behov av 

asylplatser för ensamkommande barn och platser för mottagande 

av nyanlända 2016. 

3. Skrivelse från regeringskansliet, investeringar för bättre 

mottagande och snabbare etablering. 

4. Remissvar Socialstyrelsen 

Beredning 

NIF AU § 69 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 108    

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 

3. Verksamhetsbidrag, Fria sällskapet Länkarna, 28 oktober 2015 

Beredning 

NIF AU § 70 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 109 

Övriga frågor 

Ledamot Jimmy Hammarström (AA), ställer frågan hur ett beslut som 

inkom till förvaltningen från IVO gällande upphörande av LVU 

hanteras. Ordförande Sebastian Ohlsson svarar att ledamöter i 

individutskottet kommer att diskutera ärendet. Det sägs att nämnden 

kommer att få återkoppling gällande ärendet.  

Ledamot Stig Jakobsson (L) ställer frågan kring hur det går med de 20 

arbetstillfällen som skulle finnas tillgängliga genom Migrationscenter. 

Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden svarar att man inväntar svar 

från Migrationscenter. 

Ledamot Gunnel Nordahl (S) frågar om boende på Grännaforsa som 

går på vägen vid boendet i mörker utan reflexvästar. Förvaltningschef 

Gunilla Kaij Bevheden svarar att man genom säkerhetssamordnare Per 

Hermansson ska översända reflexvästar till boendet. 

 


