
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 1(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Oden, Parkgatan 6 Alvesta 2013-12-17 kl. 13.15 – 16.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 56 och § 57 kl. 14.30 – 14.50 
 
55 - 74 

 
 
Beslutande 

 
 
Jimmy Hammarström (AA), ordf. 

 
 
 

 Siv Wittengård (M)  
 Allan Hellberg (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Stig Jakobsson (FP)  
 Sebastian Ohlsson (S)  
 Bengt Svensson (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Martin Johansson (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Monika Knutsson (C)  
 Kristina Borg (AA)  
 Ingrid Lövgren (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S) 

Anita Thörn von Rosen (MP) 
Peter Öhman Danforth (S) 

   
Övriga deltagare Mats Martinsson, förvaltningschef IFO  

Moa Blom, nämndsekreterare 
 

Agnes Alm, alkoholutredare Växjö 
kommun § 55 
Marie-Louise Magnusson, ekonom § 
57 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2013-12-19 kl. 11.00  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Hagart Valtersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2013-12-17 
Anslaget under tiden 2013-12-19 – 2014-01-09 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Parkgatan 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 55 Dnr 2013/157.701 

Gemensam alkoholhandläggning 

Beslutsunderlag 
1. Utredning om kommungemensam alkoholhandläggning i 

Kronobergs län, 2013-09-30  
2. Preliminära kostnadsberäkningar 2013-10-07 

Redogörelse 
I Kronobergs län finns åtta kommuner som var för sig har ansvar för 
att tillhandahålla handläggning avseende serveringstillstånd som söks 
inom den egna kommunen samt tillsyn av beviljade 
serveringstillstånd. Kommunerna har också ansvar för att utöva tillsyn 
över och handlägga anmälningar om försäljning av folköl. I många av 
dessa kommuner utgör alkoholhandläggningen en liten verksamhet 
och det finns svårigheter framförallt med att upprätthålla kompetens 
på området. Detta medför att det kan finnas brister i servicegraden till 
medborgare och företag, brister i rättssäkerheten när det gäller 
handläggningen av sådana ärenden och risk att kommunen inte fullgör 
sina skyldigheter. Med anledning av detta har det getts ett uppdrag 
från förvaltningschefen för Arbete och Välfärd, Växjö kommun, om 
att ett förslag på kommungemensam alkoholhandläggning ska tas 
fram.  

Förslaget är att det bildas en kommungemensam organisation med 
Växjö som värdkommun, där alkoholhandläggare och 
ekonomiadministratör handlägger samtliga ärenden om 
serveringstillstånd och anmälningar om folkölsförsäljning. 
Organisationen ska också ansvara för tillsyn och att tillsynsplanen för 
varje kommun uppdateras. Det har tagits fram ett samarbetsavtal om 
kommungemensam alkoholhandläggning. Den förväntade vinsten med 
en gemensam organisation är en tryggare kompetensförsörjning, 
mindre sårbar organisation, mer rättssäker handläggning och 
effektivare verksamhet. 

Beredning 
NIF AU § 41 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ställer sig positiva till 
samarbete och samverkan med övriga kommuner i länet men inte enligt 
detta förslag. 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2013-12-17 4(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 56  

Informations- och diskussionsärenden 
 

a) Statistikredovisning 
Redovisningen utgick. Presentation kommer att ske vid 
nästkommande sammanträde 2014-02-18. 
 

b) Information om arbetet med missbruksfrågor 
Missbruksområdet tillhör förvaltningen sedan 1 juli 2013 och 
nyanställningar har gjorts inom myndighetsutövning. Den senaste 
tillträder 1 februari 2014. En del omlokaliseringar kommer att ske 
till följd av detta. 
 

c) Information om arbetet med handlingsplan för våld i nära 
relationer 
Nämndsekreterare arbetar tillsammans med två socialsekreterare 
på att ta fram handlingsplanen. Strukturen är klar och tanken är att 
hela planen kommer att finnas för beslut på nämnden för individ- 
och familjeomsorgs sammanträde i februari. 
 

d) Information från förvaltningschefen 
Det är inga problem med bemanningen på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg under mellandagarna. 
 

e) Information från ordföranden 
Ordföranden informerar om rekryteringen av ny förvaltningschef. 

 
f) Information från ledamöterna 

Ungdomsrådets arbete har påbörjats, en kallelse har kommit ut till 
valda ledamöter som tyvärr inte kan närvara då det sammanfaller 
med nämnden för individ- och familjeomsorgs sammanträde. 
 
2014-01-31 öppnar en ny verksamhet i Växjö, diakonicentrum, 
som vänder sig till psykiskt sjuka, hemlösa, missbrukare, 
arbetslösa och sjukskrivna. Öppet hus kommer att hållas på 
öppningsdagen kl 10.00. Centret ligger på bottenvåningen på 
Skogslyckan. 
 
I kommunala pensionärsrådet så var den stora frågan vid 
föregående sammanträde det nya äldreboendet. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 57 Dnr 2013/160.042 

Budgetuppföljning med helårsprognos 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse av ekonom Marie-Louise Magnusson 

Redogörelse 
Förvaltningen för individ och familjeomsorg har inte sammanställt 
budgetuppföljningen i skriftlig form. Ekonom Marie-Louise 
Magnusson redogör muntligen för läget. Läget är i linje med tidigare 
redogörelser. 

Beredning  
NIF AU § 38 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 

Protokollet skickas till 
Ekonomikontoret 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 58 Dnr 2013/22:040 

Svar till Kommunstyrelsen angående budget i balans 2014 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 185 
2. Redovisning av åtgärder för att få budget 2014 i balans, 2013-11-26 
3. Verksamhetsplan med internbudget, 2013-10-22 

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har 2013-10-22 fattat beslut 
om interbudget för 2014. Beslutet innefattas i en verksamhetsplan för 
nämndens ansvarsområde 2014-2016. I verksamhetsplanen finns såväl 
en beskrivning av ekonomiska effekter av den beslutade verksamheten 
under 2014, tydliga uppföljningsbara mål och beskrivning av områden 
som ska följas upp. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg översänder svaret till 
kommunstyrelsen. 

Protokollet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 59 Dnr 2013/85.040 

Äskande av budgetmedel för 2014, Finsam 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Finsam, 2013-11-26 

Redogörelse 
Alvesta samordningsförbund, Finsam, äskar 550 000 kr från Alvesta 
kommun som Alvesta kommuns insats för 2014. 

Förbundet har som avsikt att bibehålla kvaliteten men öka 
genomströmningen. Under 2013 har de hittills lyckats att helt ta bort 
väntetider för deltagare till basverksamheten och avsikten är att det 
ska fortsätta så. Inför 2014 planeras det att utöka bemanningen i 
basverksamheten genom tjänsteköp av två heltider från Alvesta 
kommun och en heltid från Arbetsförmedlingen. Denna utökning 
startade redan 1 september 2013. 

Beredning 
NIF AU § 40 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beviljar Finsam 550 000 kr 
som insats för 2014. 

Protokollet skickas till 
Finsam  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 60 Dnr 2013/158.000 

Revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, revidering av kommunens alkohol- och 

drogpolitiska handlingsprogram 2013-11-13 

2. Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Alvesta kommun 
antaget av KF 26 februari 2008 § 7/08 

Redogörelse 
I Länsstyreslens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) som 
genomfördes 2013-06-12 identifierades ett par utvecklingsområden att 
fokusera på under året. Ett av dem var att verka för en revidering av 
det alkohol- och drogpolitiska programmet.  

I den regionala handlingsplanen för ANDT 2013-2016 i Kronobergs 
län, framtagen av parterna inom Livsstil Kronoberg finns det angivet 
att ett alkohol- och drogförebyggande program/policy ska vara en del i 
strukturen för att arbeta med det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. 

Beredning  
NIF AU § 42 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg begär hos 
kommunfullmäktige att få mandat till att revidera kommunens 
alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 61 Dnr 2013/101.003 

Ändring i reglementet för nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-18 
2. Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg KF 

2013-02-26 § 19 

Redogörelse 
Under paragrafen om ordföranden står det att ”det åligger nämnden 
för individ- och familjeomsorgs ordförande att: främja samverkan 
mellan Utbildningsnämnden och kommunens övriga nämnder” 

I reglementet står även att läsa angående utskott: ”Inom nämnden för 
individ- och familjeomsorg kan finnas ett arbetsutskott. Nämnden 
beslutar om arbetsutskott ska inrättas. Nämnden beslutar om 
arbetsutskottets sammansättning, inriktning och 
sammanträdesformer.” I kommunallagen 6 kap 20 § Fullmäktige får 
bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige 
inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att 
utskott skall finnas. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har beslutat om att ha både 
ett arbetsutskott (fem ledamöter) samt ett individutskott (tre 
ledamöter). Det bör framgå av reglementet att även ett individutskott 
kan finnas. 

Beredning 
NIF AU § 43 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg tillskriver kommunstyrelsen 
om att ändra i reglementet så att nämnden och dess tjänstemän ska 
kunna arbeta effektivt. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 62 Dnr 2013/5.002 

Ändring i delegationsordningen samt information om 
införda rutiner 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på ny delegationsordning, 2013-11-18 
2. Lista över genomförda förändringar, 2013-11-19 

Redogörelse 
Vid förra sammanträdet togs beslut om en ny delegationsordning för 
nämnden för individ- och familjeomsorg. När delegationsordning nu 
är i bruk så har det framkommit en del förslag på ändringar, en del 
delegater har förändrats och lite text har tillkommit samt några 
justeringar i ordningen för att den ska bli så lätthanterlig som möjligt. 

Ett tillägg har också gjorts i form av delegation för lex Sarah. 

En rutin för handläggningen av lex Sarah ärenden har tagits fram. Den 
är framtagen med hjälp av Socialstyrelsens handbok för tillämpningen 
av bestämmelserna om lex Sarah som finns publicerad sedan april 
2013 på www.socialstyrelsen.se 

En rutin samt en blankett för synpunkter och klagomål har arbetats 
fram som ett led i det ständigt pågående kvalitetsarbetet. 

Beredning  
NIF AU § 44 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg antar föreslagna 
förändringar och tillägg i delegationsordningen för nämnden för 
individ- och familjeomsorg. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 63 Dnr 2013/139.000 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren i Växjö 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2014, 2013-09-15 

2. Verksamhetsberättelse 2012 

3. Revisionsberättelse för Brottsofferjouren i Växjö, 2013-02-18 

4. Verksamhetsplan 2013, Brottsofferjouren i Växjö 

Redogörelse 
Brottsofferjouren i Växjö (BOJ) ansöker om verksamhetsbidrag för 
2014. De ansöker om ett bidrag med lägst 2 kr 50 öre per invånare. 

Tidigare år har detta verksamhetsbidraget inkommit till nämnden för 
barn och ungdomar som sedermera sänt över det till kommunstyrelsen 
för beslut. Bidragsansökan för 2012 (28 500kr) bifölls av dåvarande 
kommunchef. Mellan åren 2004 till 2011 har Alvesta kommun betalat 
ut 28 500 kr per år i bidrag till Brottsofferjouren i Växjö för dess 
verksamhet. 

Ansökan för 2013 har ännu inte behandlats och den återfinns hos 
kommunstyrelsen. 

Brottsoffer finns inte enbart inom nämnden för individ- och 
familjeomsorgsverksamheter. Brottsofferjouren är en kommunal 
angelägenhet som kan beröra alla. 

Beredning  
NIF AU § 45 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg överlämnar ansökan för 
2014 till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 64   

Individärende, särskild förordnad vårdnadshavare 
Sekretess. 

Ärendet förs i separat protokoll. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 65   

Individärende, särskild förordnad vårdnadshavare 
Sekretess. 

Ärendet förs i separat protokoll. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 66   

Individärende, särskild förordnad vårdnadshavare 
Sekretess. 

Ärendet förs i separat protokoll. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 67   

Individärende, särskild förordnad vårdnadshavare 
Sekretess. 

Ärendet förs i separat protokoll. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 16(22) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 68   

Individärende, särskild förordnad vårdnadshavare 
Sekretess. 

Ärendet förs i separat protokoll. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 69 Dnr 2013/168:750 

Rapport om Lex Sarah 

Beslutsunderlag 
Ärendet presenteras på sammanträdet. 

Redogörelse 
En lex Sarah-rapport inkom i början av december till förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg. 

Rapporten har utretts och åtgärder har vidtagits. Uppföljning av 
ärendet kommer att ske innan sommaren 2014. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 
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Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 70   

Meddelanden 
a) Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2013-10-23 
b) Beslut från IVO, 2013-11-20 dnr NIF 2013/107 

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

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 71   

Övriga frågor 
Ledamot Stig Jacobsson (FP) ställer frågan – är det möjligt att ge 
sysselsättning på eftermiddagarna för SFI-studenter? 

Avdelningschefen för försörjningsstöd, Maria Gabrielsson, som har 
mycket kunskaper i ämnet kommer att inkomma med ett svar till 
kommande sammanträde den 18 februari 2014 med nämnden för 
individ- och familjeomsorg. 

Ledamot Martin Johansson (S) efterfrågar utbildning och studiebesök 
inom verksamhetens avdelningar. Ordförande Jimmy Hammarström 
(AA) ber att få återkomma med någon form av det som efterfrågas 
under våren.  

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 72  Dnr 2013/173:769 

Viljeinriktning optimal missbruksvård 

Beslutsunderlag 
Redovisades på sammanträdet 

Redogörelse 
Kunskap till praktik, riktlinjer för missbruk och beroendevård i 
Kronoberg antogs av ansvariga nämnder hösten 2010 i alla kommuner 
i Kronobergs län och landstinget Kronoberg. 

På presidieträff den 13 september ställde sig medverkande politiker 
positiva till att ge ledningsgruppen för stärkta strukturer i uppdrag att 
arbeta fram förslag till en optimal missbruks- och beroendevård 
tillsammans med kommunerna i Kronoberg och landstinget 
Kronoberg. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ger förvaltningen i uppdrag 
att medverka med kommunerna i Kronoberg och landstinget 
Kronoberg för att ta fram förslag till en optimal missbruks- och 
beroendevård. 

Protokollet ska skickas till 
Regionförbundet södra Småland 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 73 Dnr 2013/172:062 

Beviljad förstudie kring utanförskap 

Redogörelse 
Projektets syfte är att underlätta för och ge förutsättningar till att skapa 
nya projekt för att förebygga att målgrupperna, ungdomar, personer 
med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättningar 
hamnar i utanförskap.  

Avsikten är att förstudien ska genomföras i nära samverkan med 
företag, kommuner i Kronoberg, Kronobergs landsting, Länsstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen i regionen, Lärcenter Kronoberg, 
Samhällsorientering Kronoberg och ideella organisationer. Företag, 
kommuner och Landstinget i regionen ska få möjlighet att beskriva 
sina behov och krav när det gäller sin framtida rekrytering av personal 
och sen ska målgruppernas kompetens genom nya projekt skräddarsy 
yrkesutbildningar så att målgrupperna ökar sina möjligheter att få 
praktikplatser och senare anställning i arbetslivet. 

Även ett antal nätverk ska skapas under förstudien för att underlätta 
driften av nya projekt. Följande nätverk ska skapas: 

• Ett flerspråkigt nätverk  
• Ett praktiknätverk  
• Ett nätverk för samverkanspartner 

Inom projektet kommer följande resurser vara finansierade av ESF 
from 1 jan 2014 tom 31 dec 2014:  

• Projektledare 100%  
• Projektstödjare 25%  
• Projektadministratör 20% 

Totala budgeten ligger på 950.600 kr, ingen medfinansiering krävs. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg bifaller förstudien. 

  

Justeringsmännens sign 
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NIF § 74 
 

Ordförande önskar ledamöter och tjänstemän en god jul och ett gott 
nytt år, ledamöter och tjänstemän önskar ordföranden detsamma. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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