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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
13  

 
 
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)   
 Margareta Viriden (AA)   ersätter Kristina Borg (AA) 
 Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Ingrid Lövgren (AA) 
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S) 

Peter Öhman Danforth (S) 
 

   
Övriga deltagare Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO 

Moa Blom, nämndsekreterare 
Hans Österman, avdelningschef barn, 
familj & vuxna 
 

 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

 
   
 
Justering tid och plats Omedelbar justering  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Stig Jakobsson (FP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Paragraf 13 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2014-04-15 
Anslaget under tiden 2014-04-15 – 2014-05-06 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 kl. 13:15 – 16.40 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 12 § 13 kl. 14.30 – 14.50 
 
11-12, 14-23  

 
 
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)   
 Margareta Viriden (AA)   ersätter Kristina Borg (AA) 
 Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Ingrid Lövgren (AA) 
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S) 

Peter Öhman Danforth (S) 
 

   
Övriga deltagare Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO 

§ 11-18 
Moa Blom, nämndsekreterare 
Ulrik Hultgren, avdelningschef Stjärnan 
& Loket § 11-12 
Hans Österman, avdelningschef barn, 
familj & vuxna § 12-14 
 

Annie Ingelskog, socialsekreterare § 14 
Maria Gabrielsson, avdelningschef 
försörjningsstöd § 15-16 
 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2014-04-16 kl. 16.30  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Stig Jakobsson (FP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2014-04-15 
Anslaget under tiden 2014-04 – 2014-05-07 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 11 

Informations- och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 

Det har varit ett möte på residenset tillsammans med 
migrationsministern Tobias Billström angående integration och 
nyanlända. Uppföljning av mötet kommer att ske i maj. 
2014-04-14 inkom rapporten från PWC angående granskning av 
insatser för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 
Rapporten kommer att skickas ut till nämndens ledamöter. 
Ny förvaltningschef är anställd, Gunilla Kaij-Bevheden, och hennes 
anställning börjar den 9 juni 2014.  
 

b) Information från förvaltningschefen 
Kommunchefen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att se på 
nuläget och hur framtiden ter sig sett till invandringen i kommunen. 
Ett möte, där representanter från kommunens alla verksamheter 
deltog, hölls den 2 april. Uppföljning av det mötet har skett på 
kommunstyrelsen den 8 april. Utbildningsnämnden har fått i uppdrag 
att sätta ihop en styrgrupp för vidare arbete i frågan. 
Arbetet med hur vi ska hantera den ökande mottagningen är redan i 
gång på förvaltningen för individ- och familjeomsorg. 
 

c) Information från ledamöterna 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar från sammanträdet med 
kommunala pensionärsråd 26 februari 2014. Omsorgsförvaltningen 
har deltagit i Senior Alert med lyckat resultat. När sammanträdet 
hölls så var det 24 personer i kö till särskilt boende. Beslut om att 
bygga ett nytt särskilt boende har fattats, enligt tidsplanen så 
kommer slutbesiktning att ske 2017. 
 

d) Statistikredovisning från Stjärnan och Loket 
Avdelningschef för Stjärnan och Loket, Ulrik Hultgren, presenterar 
statistik för Stjärnan och Loket 2013. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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NIF § 12 Dnr NIF2014/19.763 

Uppföljning av direktiv angående Lokets verksamhet 

Redogörelse 
Vid arbetsutskottet 2014-02-03 beslutade arbetsutskottet enligt följande: 

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen direktiv att fortsätta 
utvärderingen av missbruksverksamheten. I detta uppdrag ingår att anpassa 
Lokets arbete till de faktiska behoven. Förvaltningen ska utvärdera dagens 
inriktning, modernisera verksamheten och bredda kompetensen. De 
nationella riktlinjerna för missbruksvård ska ligga till grund. 

En återrapport av ovanstående ska ske till nästkommande arbetsutskott, 
2014-03-31. 

Handläggare, behandlare, chefer och nämndsekreterare/utredare träffades 
under två dagar för att arbeta med direktivet som gavs av arbetsutskottet. 
Dagarna fortlöpte väl och det var många praktiska detaljer som beslutades. 
Handläggning och behandling har separerats på ett tydligare sätt än det 
tidigare var, dels genom en fysisk delning då handläggarna nu sitter inne 
på Parkgatan men också genom beslutsfattande där det är handläggarna 
som står för myndighetsutövningen och behandlarna som står för 
behandlingen.  

Arbetet med direktiven som gavs är fortlöpande och fortsatt uppföljning 
kommer att ske till nämnden.  

Beredning  
NIF AU § 16 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag för hur ett öppenvårdsboendeboende för personer med 
missbruksproblem skulle kunna se ut. Förslaget ska presenteras vid 
nästkommande nämnd 2014-06-10. 
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NIF § 13 Dnr NIF2014/41.760 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Beslutsunderlag 
1. Begäran/Meddelande från IVO dnr 8.2-41571/2013, 2013-11-

05 
2. Beslut från IVO dnr 8.2-41571/2013, 2014-02-13 
3. Skrivelse till IVO dnr 8.2-41571/2013, 2014-04-04 

Redogörelse 
Klagomål om insatser inom missbruksvården vid socialtjänsten i 
Alvesta kommun 

Omfattningen av klagomålet resulterade i att inspektionen för vård och 
omsorg initierade en egentillsyn. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg ska säkerställa att 
handläggning och dokumentation för vuxna med missbruksproblem 
sker i enlighet med gällande lagstiftning vad gäller 

• förhandsbedömningar 

• utredningar 

Redovisning av vidtagna åtgärder 
Arbetet med att ta fram riktlinjer/rutiner för handläggning och 
dokumentation har påbörjats. I riktlinjerna kommer det att redogöras för 
handläggningen/gången i en förhandsbedömning, från anmälan till 
beslut om att inleda eller inte inleda utredning tas. Där uppmärksammas 
vikten av att det i förhandsbedömningen tydligt framgår både 
ställningstagande och motivering samt att kontakt bara ska tas med den 
enskilde och vid ett fåtal tillfällen. Vidare betonas vikten av att det i 
förhandsbedömningen inte ska tas externa kontakter och att 
handläggning ska ske skyndsamt. I riktlinjerna/rutinerna kommer det att 
redogöras också för handläggningen/gången i utredningar. Här lyfts de 
brister fram som Inspektionen för vård och omsorg pekat på, bl.a. att 
allsidigt belysa för utredningen väsentliga livsområden, dokumentation 
av kommunicering enligt 17 § FL och möjligheten att yttra sig om 
uppgift som tillförts ärendet. 

Underlag till riktlinjerna har bl.a. inhämtats från ”handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten”.  

Sen omorganisationen hösten 2013 har nämnden tydligt skilt 
myndighetsövningen från behandling, detta för att tydliggöra rollerna. 
Socialsekreterare i myndighetsutövning som handlägger 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

förhandsbedömningar och genomför utredningar har förstärkts genom 
ytterligare en tjänst samt en 1:e socialsekreterartjänst på 50 %. 

Alvesta kommuns missbruksvård ska präglas av god kvalitet. 
Missbruksarbetet tar sin utgångspunkt I de ”nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevård”. I de riktlinjerna konstateras att det inte 
finns ett säkert kunskapsunderlag för att stödja den ena eller den andra 
förklaringsmodellen till varför missbruk utvecklas. Missbruksvården i 
Alvesta kommer därför att präglas av en öppen och kritisk hållning till 
förenklade synsätt för att istället ha förhållningssättet att många olika 
faktorer, ibland i samverkan har betydelse vid utvecklandet av 
missbruk. Samtidigt ska den enskildes unika bakgrund och 
förutsättningar tas till vara och så långt det är möjligt och tillsammans 
med den enskilde hitta individuella lösningar utifrån hans/hennes 
behov. 

Nämnden bifogar de påbörjade riktlinjerna så långt vi kommit, här 
kallade ”Sammanfattning av handläggning och dokumentation för 
handläggning av ärenden, vuxna missbrukare enligt socialtjänstlagen”   

Beredning 
NIF AU § 17 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorgen ställer sig bakom förslag på 
vidtagna åtgärder och överlämnar skrivelsen genom protokollsutdrag till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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NIF § 14 Dnr NIF2014/42.700 

Handlingsplan – våld i nära relationer 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan – våld i nära relationer, 2014-04-02 

Redogörelse 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en 
viktig folkhälsofråga. Våldet medför stora individuella konsekvenser och 
höga kostnader för samhället. Ansvarig för våldet är alltid den som utövar 
det. Våldet är ett hinder för de utsattas säkerhet och rättstrygghet. 
Handlingsplanens grundvärdering är att det är samhällets ansvar att skydda 
våldsutsatta kvinnor, män och barn, att insatser behövs för samtliga 
inblandade parter samt att samverkan är nödvändig.  

Handlingsplanen är i enlighet med 3 kap 3 § socialtjänstlagen samt SOFS 
2009:22. 

Regeringen har utfärdat ett gemensamt uppdrag till de myndigheter som har 
ett ansvar för att förebygga våldsbrott mot kvinnor: 

- Förebygga våld mot kvinnor 

- Utarbeta åtgärdsprogram och, 

- Samverka i frågor som rör våld mot kvinnor 

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för socialtjänstens 
stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld i nära relationer samt 
att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas. 

Beredning 
NIF AU § 15 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg antar upprättad handlingsplan – 
våld i nära relationer med tillägget att förvaltningen ska ta fram rutiner och 
riktlinjer samt källhänvisningar för våldsdefinitionerna som anges i texten. 
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NIF § 15        Dnr NIF2014/56.001 

Framtid Kronoberg 

Beslutsunderlag 
Framtid Kronoberg, 2014-04-04 

Redogörelse 
Hösten 2011 presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos över 
arbetsmarknadsutsikter i Kronobergs län. I denna gick att utläsa att 
arbetslösheten väntades öka i länet under 2012 och sysselsättningen 
minska till följd av en dämpad konjunkturutveckling. 2012-01-02 
startade ESF-projektet Framtid Kronoberg för att möta den ökande 
arbetslösheten. Projektet har riktat sig mot arbetssökande ungdomar och 
unga vuxna, 16-29 år, som uppfyller någon av 
utanförskapsindikationerna: långtidsarbetslös, låg utbildningsbakgrund, 
utomeuropeisk bakgrund, uppbär ekonomiskt bistånd, 
långtidssjukskriven, unga med funktionsnedsättning. Projektet är ett 
samarbete mellan länets kommuner, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget och Regionförbundet södra Småland. 

Projektet har utvärderats kontinuerligt under projekttiden och har visat på 
ett gott resultat, dels sett till andelen deltagare som går vidare till studier 
eller arbete men också en mycket hög grad av nöjdhet från deltagarna 
själva.  

Projektet avslutas 2014-12-31. Samarbetspartners är positivt inställda till 
att fortsätta arbetet. Budget för 2015 och kostnadsexempel per kommun 
har tagits fram. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har att besluta om en 
viljeinriktning kring att fortsätta delta i Framtid Kronoberg.  

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ger förvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag för beslut angående fortsatt deltagande i Framtid 
Kronoberg till nästkommande nämnd 2014-06-10. 

Protokollet skickas till 
Framtid Kronoberg  
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NIF § 16 Dnr NIF 2014/43.133 

Etablerad i Alvesta – nulägesbeskrivning  

Beslutsunderlag 
Powerpoint, etablerad i Alvesta 2014-03-18 

Redogörelse 
Etableringsreformen för nyanlända flyktingar startade 1 december 2010. 
Under de första 24 månaderna har Arbetsförmedlingen ansvaret för att rusta 
de vuxna flyktingarna till målet att bli självförsörjande. Kommunen får ett 
schablonbelopp för varje kommunmottagen person som ska användas för 
individens etablering. 

Efter 24 månader är det enligt reformen meningen att flyktingen ska vara 
självförsörjande eller på god väg att bli det. Med självförsörjande menas att 
man inte behöver kommunalt försörjningsstöd. Den tidigare erfarenheten 
både i Sverige och i Alvesta är att det har tagit betydligt längre tid att bli 
självförsörjande. 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att se och bedöma om den tidigaste 
gruppen som togs emot är i eller i närheten av egenförsörjning efter 24 
månader. Vidare, att få en uppfattning om gruppen som snart lämnat 
etableringen är på väg mot egenförsörjning. Detta kan sedan vara ett stöd för 
planering av insatser. 

Beredning 
NIF AU § 14 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ger förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta arbeta med kontinuerlig uppföljning i ämnet.  
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NIF § 17 Dnr NIF2014/44.040 

Ekonomisk prognos 

Beslutsunderlag 
Powerpoint, budgetuppföljning mars 2014 

Redogörelse 
Kostnaden för januari till mars är 25,5 miljoner. Budget ligger på ca 12 
miljoner per månad. Finns dock risk att alla kostnader för mars ännu 
inte är registrerade.   

Beredning  
NIF AU § 13 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 
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NIF § 18 Dnr. NIF2014/15.040 

Årsberättelse 2013 

Beslutunderlag 
Årsberättelse 2013 

Redogörelse 
Förvaltningen har sammanställt årsberättelse för 2013 för nämnden för 
individ- och familjeomsorg. 

Beredning  
NIF AU § 20 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner upprättad 
årsberättelse för 2013 samt ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera 
tabellen för försörjningsstöd när 2013 års siffror inkommer. 
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NIF § 19 Dnr NIF2013/139.000 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen 2014-02-04 § 4 
2. Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 med underlag, 

Brottsofferjouren 

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

Vid nämndens sammanträde i december så beslutade nämnden att 
överlämna ansökan till Kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsen i sin tur beslutade i enlighet med följande: 

1. Med hänvisning till tidigare hantering överlämna ärendet till 
nämnden för individ- och familjeomsorg med förslaget att 
verksamhetsbidragen belastar nämndens budget. 

2. Föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att bevilja 
Brottsofferjouren i Växjö ett verksamhetsbidrag för 2013 på 28 
500kr. 

3. Föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att bevilja 
Brottsofferjouren i Växjö ett verksamhetsbidrag för 2014 på 
38 000kr. 

Beredning 
NIF AU § 18 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beviljar verksamhetsbidrag 
till Brottsofferjouren i Växjö i enlighet med följande: 

1. 28 500 kronor i verksamhetsbidrag för 2013. 
2. 38 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2014.  
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NIF § 20 Dnr NIF2014/45.000 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Adoptionscentrum Sydöst 

Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Adoptionscentrum Sydöst 

Redogörelse 
Adoptionscentrum Sydöst har drygt 500 medlemmar och är en 
lokalavdelning inom Adoptionscentrum. Allt arbete bedrivs ideellt. 
Verksamheten finansieras av bidrag från Adoptionscentrum, 
kommuner, landsting och övriga sponsorer. 

Adoptionscentrum Sydöst ansöker om ett bidrag på 2 500kr. Det 
ansökta beloppet är beräknat på 100 kr per medlem som är bosatt i 
kommunen med ett tillägg av 500 kr avsett för utåtriktad 
informationsverksamhet om adoptionsfrågor. 

De senaste tre åren har Alvesta kommun bidragit med 2 500 kr per år. 

Beredning  
NIF AU § 19 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beviljar Adoptionscentrum 
Sydöst 2 500 kr i verksamhetsbidrag för 2014.  
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NIF § 21 

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet, 2014-02-26 
2. Kommunstyrelsens sammanträden digitaliseras, skrivelse från 

kommunsekreterare Jenny Johansson 2014-03-28 

Beredning  
NIF AU § 21 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar redovisade 
meddelanden till protokollet. 
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NIF § 22 

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
1. Försörjningsstöd, februari 2014 
2. Barn, familj & vuxna, februari 2014 

Beredning  
NIF AU § 22 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner fattade 
delegationsbeslut. 
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NIF § 23  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde.  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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