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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Arbetsmarknadsfunktionen, Lillsjögatan 20, Alvesta 27 oktober 2014 kl. 13:15 – 
16:15 

 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 58 § 59 kl. 14:25 – 14:50 
 
56 - 67 

 
 
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 Rosén (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Monica Knutsson (C)  
 Kristina Borg (AA)    
 Margareta Viriden (AA)  ersätter Ingrid Lövgren (AA) 
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S) 

 
 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

IFO 
Moa Blom, nämndsekreterare 
Kenth Söderling, 
arbetsmarknadsansvarig § 57 
Ann-Sofie Flink, 
arbetsmarknadskonsulent § 57 
 
 

Hans Österman, avdelningschef barn, 
familj & vuxna § 58 
Annie Ingelskog, socialsekreterare § 58 
Marie Andersson, facklig företrädare 
Vision § 56 – 64 
Marie-Louise Magnusson, ekonom § 
56 – 64 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-11-03 kl. 13:15  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Siv Wittengård (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2014-10-27 
Anslaget under tiden 2014-11-03 – 2014-11-24 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 56  

Informations- och diskussionsärenden 
a) Information från förvaltningschefen 

Båthuset har haft en intensiv sommar med projekt. 
Dock har det under augusti och september visat sig att den 
målgrupp som Båthuset är tänkt att arbeta mot inte längre 
kommer ut till Båthuset. Avståndet uppges vara ett av skälen. 
Receptionen upplever även en hög arbetsbelastning och saknar 
den kompetens och kunskap som Båthuset kunde bistå med. 
Båthuset har i och med detta flyttat in på Parkgatan igen. 
 
Ett nytt § 37-projekt startar nu, det är ett samarbete mellan 
Svenska kyrkan och kommunen och riktar sig mot nyanlända, 
föreningar och blivande vänfamiljer. 
 

b) Information från ledamöterna 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar om kommunala 
pensionärsrådets sammanträde. På sammanträdet lyftes 
skapandet av ett palliativt centrum, ett samarbete mellan 
Linnéuniversitetet och Landsting Kronoberg som finansieras 
av Kampradstiftelsen. På sammanträdet informerades det även 
om ett nytt äldrecentrum.  
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NIF § 57 Dnr. NIF2014/145:062  

Information om arbetsmarknadsfunktionen 

Redogörelse 
Arbetsmarknadsansvarig Kenth Söderling och arbetsmarknads-
konsulent Ann-Sofie Flink presenterar sin verksamhet. 

Arbetsmarknadsfunktionen hjälper människor, som har 
försörjningsstöd eller som riskerar ett utanförkap, till egen försörjning 
samt bygger nätverk/skapar samarbete med samverkansparter för att 
underlätta för alla parter på den lokala arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsfunktionen samverkar bland annat med följande 
aktörer: 

• Förvaltningar/bolag i Alvesta kommun 
• Företag i regionen 
• Myndigheter 
• Andra kommuner 
• Föreningar 
• Förbund 
• Arbetssökande 

Arbetsmarknadsfunktionen har sedan starten mött 410 personer från 
ekonomiskt bistånd och 11 från arbetsförmedlingen. 

Under 2014 har arbetsmarknadsfunktionen hjälpt 48 stycken till att 
inte behöva söka försörjningsstöd.  
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NIF § 58 Dnr. NIF2014/117:791 

Information om Familjefrid Kronoberg 

Redogörelse 
Avdelningschef barn, vuxna och familj Hans Österman och 
socialsekreterare Annie Ingelskog informerar om Familjefrid 
Kronobergs verksamhet. 

Landstinget Kronoberg och samtliga kommuner i länet ingick avtal 
2011-01-01. Avtalet löper till och med 2014-12-31.  

Målgrupp för Familjefrid Kronobergs verksamhet är barn, kvinnor och 
män som bevittnat eller utsatts för våld av närstående. Syftet är att 
stärka barnperspektivet och de erbjuder stöd, råd och hjälp. 

Kostnaden för Familjefrid Kronobergs verksamhet är baserat på 
antalet kommuninvånare. 

Under 2013 fanns 2 män, 11 kvinnor och 9 barn från Alvesta kommun 
i Familjefrids verksamhet.  

För att få hjälp av Familjefrid Kronoberg så behöver man inte gå via 
kommunen utan det är möjligt att direkt vända sig till dem. Det är 
också möjligt att vara anonym i sin kontakt med Familjefrid 
Kronoberg. De personer som väljer att vara anonyma återfinns inte 
heller i statistiken. 

Socialcheferna i länet arbetar just nu fram ett förslag till fortsatt avtal.  
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NIF § 59 Dnr NIF2014/44:040 

Ekonomisk prognos 

Beslutsunderlag 
Helårsprognos 2014, 2014-10-20 

Redogörelse 
Vid budgetuppföljning i september för individ och familjeomsorgen är 
prognosen för helåret – 2242 tkr.  

Förändringen sedan uppföljningen i augusti är -1104. Orsaken är 
ökade kostnader för institutionsplacering missbruk och barn, men 
förbättrad prognos för familjehem barn och institutionsplacering 
vuxna/föräldrar ger sammanlagt -1357 tkr. 

Nu bokförda kostnader för inredning vid flytt av boendet för 
ensamkommande barn ger -533 tkr (kan eventuellt inrymmas i 
investeringsbudget och då täcks kostnaderna där). 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är i stort sett oförändrad. Förbättrad 
prognos för nämndarbete, då förrättningsarvoden minskat vilket 
förbättrar helårsprognosen med 53 tkr. På grund av omflyttning av 
personalbudget till staben förbättras prognosen med 1214 tkr. 
Försämring i Lokets budget då budget för en tjänst som tidigare inte 
varit inlagd i budget nu är det. 

För att få en budget i balans arbetar förvaltningen med att utveckla 
AME för att personer skall bli självförsörjande. Arbetet med 
hemmaplanslösningar och hemtagning av barn och vuxna fortsätter. 

Beredning  
NIF AU § 51 

Yrkanden 
Ordföranden Jimmy Hammarström (AA) yrkar på att ordföranden ska 
tillskriva Kommunfullmäktige för att informera om det befarade 
underskottet. 

Ledamot Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Ledamot Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på Jimmy Hammarströms (AA) yrkande 
och finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet. 

§ 59 forts. nästa sida 
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§ 59 forts. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar 

1. godkänna redovisning av uppföljning per september 
2. godkänna förslag till åtgärder för att få en budget i balans 
3. ge ordföranden i uppdrag att tillskriva Kommunfullmäktige för 

att informera om det befarade underskottet. 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
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NIF § 60 Dnr NIF2014/116.010 

Mål 2015 - information 

Redogörelse 
Vid föregående NIF AU, 2014-09-08, genomförde ledamöterna en 
workshop för att ta fram områden som förvaltningen ska arbeta med 
under 2015. Vid NIF 2014-09-23 beslutade NIF om följande fyra 
målområden: 

• Tydlig pedagogisk ekonomisk redovisning 
• Sprid boende i hela kommunen för bättre integration 
• Arbetsmarknadsarbete i bred samverkan som leder till egen 

försörjning 
• Utveckla hemmaplansmetoder i samverkan för att arbeta med 

barn, familjer och vuxna 

Hela förvaltningen träffades sedan under en heldag, 2014-09-30, för 
att genomföra en liknande workshop som den AU’s ledamöter gjorde. 
Förvaltningens personal hade inte fått ta del av de mål som NIF 
beslutat om innan de påbörjade sitt målarbete.  

De områden som förvaltningens personal tillsammans kom fram till 
att de ansåg skulle prioriteras under kommande år var följande: 

• Samverkan 
• Organisation/Ledarskap 
• Sysselsättning/Integration 
• Kompetensutveckling 
• Psykisk ohälsa 
• Klientperspektiv 

Det var en samstämmighet kring vad som behöver prioriteras mellan 
all personal i förvaltningen likväl som att de önskemål och den 
diskussion som följde speglade politikernas beslut väldigt väl. 

Personalen fick sedan utifrån politikens och deras egna målområden ta 
fram SMART(a) mål. 
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NIF § 61 Dnr NIF2014/133.130 

Prestationsbaserad ersättning 

Beslutsunderlag 
1. Prestationsbaserad ersättning 2014, fördelning till 2015 Alvesta, 

förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden, 2014-06-10 
2. Instegs-/nystartsjobb för etablerare, Per-Olof Hjälmefjord, 2014-

10-06 

Redogörelse 
De kommuner som har en överenskommelse om flyktingmottagande 
och tar emot många flyktingar i förhållande till kommunens storlek 
får en extra ersättning från 1 januari 2014. 

Beräkningen görs utifrån mottagandenivån året före. Kommunerna 
med störst mottagande får 15 000 kr per person som tas emot. 
Alvesta kommun är med där år 2014 och får denna ersättning. 
Ersättningen utbetalas ca 3 månader efter att personen folkbokfört 
sig i kommunen. 

Ersättningen som utbetalas under 2014 är inte inlagd i budgeten. 

Den vanliga etableringsschablonen (82 900 kr) utbetalas i olika 
etapper under en tvåårsperiod efter folkbokföringen. Detta är medel 
som behövs under de första 2-3 åren när en person inte hunnit 
etablera sig som en vanlig kommuninvånare.  Dessa utbetalningar tas 
emot av IFO och används till att betala för SFI, stöd till 
språkintroduktion i grundskolan och samhällsinformationen.           

Ett ekonomiskt tillskott till Alvesta kommun behövs för att 
organisera och genomföra det extremt stora mottagandet. De allra 
flesta personerna är s.k. självbosatta. En del av personerna kommer 
som anhöriga direkt från flyktingläger i närheten av krigsområdet. 
Alvesta kommun har under året startat Båthuset Info-center för att 
möta de behov som finns. Man hjälper till med information och 
praktiskt mottagande under etableringstiden (2 år). Man ger även 
vägledning en tid därefter. 

AF hjälper de vuxna på väg mot arbete och ansvarar för etableringen 
under de första två åren. Men kommunen behöver under denna tid 
också förbereda tiden efter. Arbetsmarknadsenheten är en del av 
denna förberedelse. Instegsjobb, nystartsjobb och liknande behöver 
organiseras. Med tanke på det stora mottagandet behövs krafttag.  

 

§ 61 forts. nästa sida 
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§ 61 forts. 
Majoriteten av flyktingarna är idag inte i egenförsörjning efter två år 
utan får ofta ersättning i form av aktivitetsstöd genom AF 
kompletterat med försörjningsstöd från kommunen.  

Nämnden för individ och familjeomsorg är medvetna om att de som 
lämnar etableringen under hösten 2014 och under 2015 kan innebära 
en stor ökning av behov av försörjningsstöd. Mot denna bakgrund är 
satsningar på ett aktiverande arbete för individerna mer gynnsamt. 

Förslag 
Förvaltningen föreslår att den prestationsbaserade ersättningen 
används för olika främjande insatser för att motverka ett utanförskap. 
Det viktigaste är att skapa jobbtillfällen eller jobbtränande insatser 
som leder till jobb längre fram. Dessa medel behövs under den 
senare tiden av etableringen eller tiden direkt därefter. Därför 
behöver intäkterna periodiseras till en senare tid än när statsbidraget 
inkommer. 

Den andra viktiga satsningen är på barn och ungdomars fritid, samt 
förebyggande insatser från socialtjänstens sida. Det kan gälla att 
ekonomiskt stödja föreningar som skapar fritidsverksamhet, 
kulturella arrangemang och att tillsätta en fältsekreterare som utgår 
från IFO och som kan samarbeta med skola och fritidsgård i 
fältarbete. I första hand bedöms behov av en fältsekreterare som är 
anställd av IFO finnas. Denne kan i så fall bli en samarbetskollega 
med en fältassistent som i så fall är anställd inom UF. Med fältarbete 
kan personal utanför kontorstid arbeta uppsökande och förebyggande 
riktat till ungdomar i kommunen. 

Beräkningsunderlag 
Förvaltningen gör en beräkning i september på en nettoinflyttning 
för 2014 med 200 personer, vilkas prestationsersättning då uppgår 
till 3 000 tkr. 

Enligt KLK:s beräkningar kan denna summa bli högre vid årets slut, 
upp till 330 personer. Detta gör att beräkningarna kommer att 
revideras, och ytterligare insatser för de nyanlända kan finansieras. 

Budgetfördelning 
Integrationsutvecklare PeO Hjälmefjord och Kenth Söderling, 
arbetsmarknadsansvarig, har gjort en beräkning på att fyra personer 
per månad får instegsjobb och sedan nystartsjobb efter 
etableringstiden slut från 1 januari 2015. Det betyder att upp till 48 
personer erbjuds anställning i stället för försörjningsstöd.   

§ 61 forts. nästa sida 
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§ 61 forts. 
Kommunens kostnad för denna insats uppgår till ca 2 400 tkr. 

Beräkning för att anställa en fältsekreterare på helår är ca 450 tkr. 

Till bidrag för föreningsaktiviteter finns 100 tkr. 

Redan använda medel: Under hösten 2014 har förvaltningschefen 
använt medel från prestationsersättning till att betala för personal 
under fritidsgårdens öppethållande under sommaren, samt för en 50 
% tjänst sep-dec på fritidsgården som ska arbeta med att inventera 
ungdomars fritidsintressen för att lotsa dem till rätt aktivitet. 
Sammanlagd kostnad ca 50 tkr. 

Beredning  
NIF AU § 52 

Yrkanden 
Ledamot Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till förslaget med tillägget 
att arbetsutskottet ska få löpande information om arbetet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på Hagar Valterssons (C) yrkande och 
finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar 

1. godkänna föreslagna budgetfördelning gällande 
prestationsersättning. 

2. arbetsutskottet ska informeras fortlöpande om arbetet. 
3. lämna denna information till kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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NIF § 61 Dnr NIF2014/85.700 

Utredning gällande gemensam social jour i Kronobergs län 

Redogörelse 
Under våren har frågan ställts till samtliga kommuner i Kronobergs 
län om man är intresserad av att en utredning om gemensam social 
jour utreds. Sju kommuner har svarat att de är intresserade av detta. 
Växjö har svarat att de i nuläget har en väl fungerande beredskap 
vilket gör att de inte är intresserad av att eventuellt ingå i en 
gemensam social jour. Växjö kommun är intresserad av att en 
gemensam beredskap för länet utreds. 

Gruppen kommer fram till ett nytt förslag för utredning och att detta 
förslag ska upp i respektive nämnd för nytt beslut, senast 
novembersammanträde.  

Det nya utredningsförslaget för nämnderna att ta ställning till:  

• Utreda gemensam social jour för länet exklusive Växjö 
• Utreda gemensam beredskapsorganisation för hela länet inklusive Växjö. 

Nämnden för individ och familjeomsorg har svarat att det finns 
intresse för utredning av gemensam social jour. Nu förändras förslaget 
till utredning. Det är bra att få båda verksamhetsformerna utredda för 
att nämnden ska kunna ta ställning.  
I nuläget har Alvesta en väl fungerande beredskapsorganisation sedan 
snart ett år tillbaka.  

Fotnot:  

Med beredskap menas: Tjänstemän har beredskap i hemmet under 
icke kontorstid med beredskapsersättning. När larmcentralen ringer 
går tjänstemannen i tjänst och timersättning utgår. 
Med social jour menas: Tjänstemän är på arbetet under icke kontorstid 
och har lön under arbetstiden. När larmcentraler ringer är 
tjänstemannen redan i arbete. 

Beredning  
NIF AU § 53 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar ställa sig positiva 
till det nya utredningsförslaget. 
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NIF § 62 Dnr 2014/131.001 

Organisation – barn & familj, missbruk 

Beslutunderlag 
1. Organisation av Barn och familjeavdelningen samt 

Missbruksavdelningen, Gunilla Kaij Bevheden, 2014-10-07 
2. Fördelning av tjänster i nya organisationen, 2014-10-07 
3. Riskbedömningar och handlingsplaner för Stjärnan, Loket, 

missbrukshandläggarna, genomförandegruppen, 2014-10-13 

Redogörelse 
I samband med att avdelningschefen för öppenvården avslutar sin 
tjänst genomförs en översyn av organisationen och bedömning om en 
omorganisation ska göras. 

Förvaltningschefen har haft möten med personal på Loket och 
Stjärnan, avdelningschefer och 1:e socialsekreterare. Den information 
som framkommit har sammanställts i en SWOT-analys. Utifrån 
analysen har en ett nytt förslag på organisation tagits fram. Det 
förslaget innebär att en missbruksavdelning skapas. Det kommer 
storleksmässigt bli förvaltningens minsta, med en avdelningschef som 
har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. I avdelningen finns 
då två handläggare och fyra behandlingspersonal. Avdelningschefen 
ska vara kunnig i gällande lagstiftning, utredningsmetoder och 
behandlingsmetoder. Med denna organisation är handläggning och 
insats fortsatt var sin del men med en chef som har översikt över den 
röda tråden i ett ärendes gång och hemmaplanslösningar. 

Organisationen för barn och familj föreslås bli att det under 
avdelningschefen finns två 1:e socialsekreterare.  

• En för mottagningshandläggare, utredare samt utredare 
ensamkommande barn 

• En 1:e socialsekreterare finns för genomförandehandläggare 
och familjebehandlare på Stjärnan 

Denna organisation ökar möjligheter för utveckling av hemmaplans-
lösningar. 

1:e socialsekreterare kommer att vara på plats både i genomförande-
gruppen och på Stjärnan. 

Den nya organisationen görs inom befintlig budget, genom 
omfördelning av medel. 

§ 62 forts. nästa sida 
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§ 62 forts. 
En risk- och konsekvensbeskrivning har gjorts med personal och 
fackliga företrädare inför nämndens beslut och presenteras på 
nämndens sammanträde. 

Beredning  
NIF AU § 54 

Yrkanden 
Ledamot Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Monica Knutsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar 

1. godkänna föreslagen organisation för 
missbruksavdelningen. 

2. godkänna föreslagen organisation för barn och 
familjeavdelningen. 
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NIF § 63 Dnr 2014/134.040 

Attestantförteckning 2014 – 2015 

Beslutsunderlag 
Förslag till attestantförteckning för 2014-2015. 

Redogörelse 
Attestantförteckningen anger en person som har befogenhet att inom 
angivet ansvarsområde och beloppsnivå attestera fakturor och övriga 
utanordningar. 

Som ett led i internkontrollen ska nämnden årligen fatta beslut om 
gällande attestantförteckning. Förvaltningschef bör ha delegation på 
att uppdatera attestantförteckningen vid förändringar under året. 

Vid jäv eller risk för jäv ska fakturor och övriga utanordningar 
attesteras av närmsta överordnade chef. 

Förslag till beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar  

1. anta förvaltningens förslag till attestantförteckning för 2014 – 
2015. 

2. ge förvaltningschefen delegation att uppdatera 
attestantförteckningen vid förändringar under året. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 16(19) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 64  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Stöd ur allmänna arvsfonden för Fjäril, dnr 

NIF2013/90:701,5 
2. Tillsyn av HVB Barn och unga vid Svärdet ungdomsboende 

i Alvesta kommun – oanmäld. Dnr NIF2014/133:133,1 
3. Tillsyn av HVB Barn och unga vid Spiran ungdomsboende 

i Alvesta kommun – oanmäld. Dnr NIF2014/133:133,2 
4. Tillsyn av HVB Barn och unga vid Kronan ungdomsboende 

i Alvesta kommun – oanmäld. Dnr NIF2014/133:133,3 
5. Uppföljning av ärenden projekt nollplacerade 2014-10-03 
6. Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet 2014-

09-30 

Beredning  
NIF AU § 55 

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

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 17(19) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 65   

Delegationsbeslut 

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

Beredning  
NIF AU § 56 

Förslag till beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar godkänna fattade 
delegationsbeslut. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 18(19) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 66   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-27 19(19) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 67   

Sekretessärende: Yttrande i adoptionsärende 
 

Ärendet förs i separat protokoll. 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 


	NIF § 56
	Informations- och diskussionsärenden

	NIF § 57 Dnr. NIF2014/145:062
	Information om arbetsmarknadsfunktionen
	Redogörelse

	NIF § 58 Dnr. NIF2014/117:791
	Information om Familjefrid Kronoberg
	Redogörelse

	NIF § 59 Dnr NIF2014/44:040
	Ekonomisk prognos
	Beslutsunderlag
	Redogörelse

	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut

	NIF § 60 Dnr NIF2014/116.010
	Mål 2015 - information
	Redogörelse


	NIF § 61 Dnr NIF2014/133.130
	Prestationsbaserad ersättning
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut
	Protokollet ska skickas till

	NIF § 61 Dnr NIF2014/85.700
	Utredning gällande gemensam social jour i Kronobergs län
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut

	NIF § 62 Dnr 2014/131.001
	Organisation – barn & familj, missbruk
	Beslutunderlag
	Redogörelse

	Beredning
	Yrkanden
	Beslut

	NIF § 63 Dnr 2014/134.040
	Attestantförteckning 2014 – 2015
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Förslag till beslut
	Protokollet ska skickas till


	NIF § 64
	Meddelanden
	Redogörelse
	Beredning
	Beslut

	NIF § 65
	Delegationsbeslut
	Redogörelse

	Beredning
	Förslag till beslut

	NIF § 66
	Övriga frågor

	NIF § 67
	Sekretessärende: Yttrande i adoptionsärende


