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Förteckning över Nämnden för individ- och familjeomsorg ärenden den 25 april 2017 kl. 13:15 

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Informations- och diskssionsärenden

Information från ordföranden

Information från förvaltningschef

Information från ledamöter

4. Sekretessärende

5. Sekretessärende

6. Sekretessärende

7. Information om omorganisation avdelningen Ensamkommande barn
8. Information om nyanlända som bosatt sig i Alvesta kommun under 2016

9. Ekonomisk uppföljning

10. Sammanfattning/analys av personer med ekonomiskt bistånd

11. Information från Arbetsmarknadsavdelningen

12. Information om Social jour/Beredskap

13. Riktlinjer för ärenden gällande våld i nära relationer på Förvaltningen för individ- och familje-
omsorg

14. Beslut om kommunalt adoptionsbidrag

15. Förslag till revidering av delegationsordning för avdelningen Barn och familj och avdelningen
Missbruk/vuxen

16. Information om projekt på Förvaltningen för individ- och familjeomsorg

17. Statistik över domar under år 2016

18. Information om arbetsmiljön för Förvaltningen för individ- och familjesomsorg

19. Meddelanden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor



Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 1(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF §  

Informations och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden
b) Information från förvaltningschefen
c) Information från ledamöter
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 2(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Sekretessärende 

Beslutsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet 
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 3(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Sekretessärende 

Beslutsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet 
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 4(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Sekretessärende 

Beslutsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet 
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 5(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Information om omorganisation avdelningen 
Ensamkommande barn 

Informationsunderlag 
Ytterligare information lämnas under sammanträdet. 

Redogörelse 
Då beslut ej kunde avvakta till nämndens sammanträde tog 
Arbetsutskottet beslut om att avveckla HVB-hemmet svärdet och 
därav minska antalet tjänster på ungdomsboendet med tolv tjänster, 
varav elva ungdomspedagoger och en biträdande enhetschef. 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet. 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 6(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Information om nyanlända som bosatt sig i Alvesta 
kommun under 2016 

Informationsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 14, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet. 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Integrationsutvecklare 

Förvaltningschef 
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 7(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF  §  Dnr NIF2017/76.041 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av utfall och prognos per mars 2017, Nämnden för

individ- och familjeomsorg, NIF 
2. Uppföljning av underskott förvaltningen för individ- och

familjeomsorg, IFO, 2017 
3. Åtgärder för budget i balans, 29 mars 2017
4. Åtgärdsplan 2017, 5 april 2017
5. Nämnden för individ- och familjeomsorg Nyckeltal, 3 april 2017

Redogörelse 
Preliminär helårsprognos för nämnden för individ- och familjeomsorg 
per den siste mars 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorg har 
per siste mars 2017 en prognostiserad budgetavvikelse med ett 
underskott på 13,7 miljoner. 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg har tagit fram förslag till 
åtgärder motsvarande 6,2 mkr för att arbeta mot en budget i balans. 
Dessa åtgärder innebär personalneddragning inom avdelning 
ensamkommande barn, öka intäkter inom projekt och på AMA, 
minskning av institutionsplaceringar, samt öka antalet personer som 
blir självförsörjande. 

Beredning 
NIF AU § 15, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ-och familjeomsorg: 

1. Att besluta att godkänna informationen gällande preliminär
helårsprognos för 2017.

2. Att besluta att godkänna förslag på åtgärder motsvarande 6,2 miljoner
enligt bilaga två samt ge förvaltningen för individ- och familjeomsorg i
uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för budget i balans, enligt
modellen bilaga två, Åtgärdsplan 2017.

3. Att besluta att informera Kommunstyrelsen om ekonomisk prognos per
mars 2017.
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Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 8(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Ekonom 

Förvaltningschef 



Uppföljning av utfall & prognos per mars 2017, NIF 



2 

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MARS Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
jan-mar BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

(+ 
överskott 

- 
underskott) 

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 
Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 742 742  219 219 30 0 0 742 
Förvaltningskontor a 41 o a411 1 278 19 519 18 241 571 5 049 4 478 25 980 95 1 075 17 165 
Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 25 453 52 811 27 358 5 620 13 111 7 491 27 -1 898 1 803 -94 27 453 
Ensamkommande flyktingbarn a 442 36 093 30 351 -5 742 5 541 8 085 2 543 -44 -15 514 408 -15 106 9 364 
Försörjningsstöd a 4501 11 000 37 816 26 816 2 707 10 204 7 497 28 38 264 302 26 514 
Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 1 213 10 475 9 262 253 2 509 2 256 24 110 -413 -303 9 565 
Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 2495 11 524 9 029 1 227 3 290 2 063 23 3 278 -2 805 473 8 556 
Summa 77 533 163 237 85 704 15 920 42 467 26 547 31 -13 006 -648 -13 654 99 358 
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HELÅRSPROGNOS 2017 Tkr 

BUDGETAVVIKELSE 

IFO 

Verksamhet Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Av- 

helår helår helår helår helår helår vikelse 

per mars per maj per augusti per november per mars m budget 

Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 500 17 962 17 962 -462 

Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) 5 956 5 956 5 956 0 

HVB Barn o unga 3 500 1 856 1 856 1 644 

Familjehem Barn o unga 1 792 4 833 4 833 -3 041 

HVB Föräldrar 500 169 169 331 

HVB Missbruk 3 000 3 000 3 000 0 

Familjehem Missbruk 1 000 1 000 1 000 0 

Summa 33 248 34 775 0 0 0 34 775 -1 527 
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Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

jan-mar jan-mar % helår 2017 m budget 

Intäkter -19 383 -15 933 -3 450 -17,8% -77 533 -64 759 -12 774 

Personalkostnader 18 929 19 071 -142 -0,7% 75 716 75 722 -6 

AMA-anställda 975 1 947 -972 -99,8% 3 898 6 657 -2 759 

Köp av verksamhet 8 292 8 078 214 2,6% 33 166 31 863 1 303 

Bidrag & transfereringar 6 841 8 143 -1 303 -19,0% 27 363 27 870 -507 

Övrigt 5 774 5 242 532 9,2% 23 094 22 005 1 089 

Totalt IFO 21 426 26 547 -5 121 85 704 99 358 -13 654 



Årsbokslut 2017  - avvikelse mot budget (tkr) 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MARS Förbrukning 
jan-mar BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

(+ 
överskott 

- 
underskott) 

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Försörjningsstöd a 4501 11 000 37 816 26 816 2 707 10 204 7 497 28 38 264 302 26 514 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget Prognos mars Avikelse mot 

budget 

1. Försörningsstöd 26 816 26 514 302 
1.1 Försörjningsstöd 

1.2 Ekonomiskt bistånd 17 500 17 962 -462 
1.2 Löner (inkl soc.avg) 8 340 8 009 331 
1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 474 474 -0 

-131 
1.1 Bidrag till Finsam 

1.2 Bidrag till Finsam 169 169 0 
0 

1.1 Flyktingmottagande 
1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (utbet.) 5 956 5 956 0 
1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (inbet.) -9 000 -9 000 0 
1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 316 1 883 433 
1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 1 061 1 061 -0 

433 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MARS Förbrukning 
            jan-mar BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 52 811 27 358 5 620 13 111 7 491 27 -1 898 1 803 -94 27 453 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos 

mars 
Avikelse mot 

budget 

1. Barn och familj     27 358 27 453 -94  
  1.1 HVB Föräldrar         
    1.2 HVB Föräldrar 500 169 331  
            
  1.1 HVB Barn o Unga         
    1.2 HVB Barn o Unga 3 500 1 856 1 644  
            
  1.1 Familjehem Barn o Unga         
    1.2 Familjehem Barn o Unga 1 792 4 833 -3 041  
            
  1.1 Jourhem         
    1.2 Jourhem 750 585 165  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MARS Förbrukning 
jan-mar BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

(+ 
överskott 

- 
underskott) 

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 25 453 52 811 27 358 5 620 13 111 7 491 27 -1 898 1 803 -94 27 453 

1.1 Kontaktperson vuxna 
1.2 Löner (inkl soc.avg) 150 150 0 

1.1 Kontaktperson Barn o Unga 
1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 000 2 000 0 

1.1 Administaration Utredning 
1.2 Löner (inkl soc.avg) 12 830 12 619 211 
1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 868 163 705 

1.1 Div. 
1.2 Div. kostn. 1 165 1 165 0 

16 

1. Familjeenheten
1.1 Familjeenheten 

1.2 Löner 3 429 3 539 -110 
1.2 Div. kostn. 373,6 374 0 

-110 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-MARS Förbrukning 
            jan-mar BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 1 213 10 475 9 262 253 2 509 2 256 24 110 -413 -303 9 565 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos 

mars 
Avikelse mot 

budget 

1. Missbruk Vuxna     9 262 9 565 -303  
  1.1 HVB Missbruk         
    1.2 HVB Missbruk 3 000 3 000 0  
            
  1.1 Familjehem Vuxna Missbruk         
    1.2 Familjehem Vuxna Missbruk 1 000 1 000 0  
            
  1.1 Missbruk Myndighet         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 3 045 3 338 -293  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, hanledn.) 241 242 -2  
            
  1.1 Div.         
    1.2 Div. kostn. 347 347 0  
          -295  
            
1. STOBE           
  1.1 STOBE         
    1.2 Löner 1 947 1 712 235  
    1.2 Div. kostn. -318 -75 -243  
          -8  



Uppföljning av underskott IFO 2017 
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Intäkter på avd. för ensamkommande barn 
Intäkter (mnkr) Differenser Kommentarer 

Budget 2016 60,4 

Utfall 2016 55,1 -5,3 MIG beslutar sänka 
avtalsplatser på PUT med 
13 st och höjer antal platser 
på asyl. Netto ca 6 mnkr 
minus. 

Budget 2017 35,8 -19,3 Regeringen föreslår en 
sänkning av ersättning till 
kommunerna för 
ensamkommande barn fr. 
1900 kr/dygn->1350 
kr/dygn 

Prognos (mar) 2017 20,3 -15,5 Budgeten var beräknad på 
60 barn, IFO har 45. 
Uppskrivning av ca 13 barn 
under 2017. Ersättning 
stödboende 1350->1000 
kr/dygn. 

Budget 2018 15,2 -5,1 Om 13 barn skrivs upp i 
ålder 2017, under 2018 
finns det 34 barn kvar. 



Kostnadsutv. för hela förvaltningen 
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Kostnader  (mnkr) Differenser Kommentarer 

Budget 2016 171,4 

Utfall 2016 190,2 18,8 

Budget 2017 163,2 -27,0 

Prognos (mar) 2017 164,1 0,9 (mot utfall 2016 -26,1) 



Nettokostnader IFO 
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Intäkter (mnkr) Kostnader  
(mnkr) 

Netto (mnkr) Under-
/överskott 

Budget 2016 88,0 171,4 83,5 

Utfall 2016 101,0 190,2 89,3 -5,8 

Budget 2017 77,5 163,2 85,7 

Prognos (mar) 
2017 

64,8 164,1 99,4 -13,7 



• Underskottet motsvarar 15,93 % av budgeten
• Åtgärderna är 6,2 mnkr eller 7,2 %
• Resterande del 7,5 mnkr eller 8,8 %
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Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Ärende 

Datum 
2017-03-29 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se 

Åtgärder för en budget i balans 

Uppföljning per mars 2017 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har i uppföljning per mars 2017 
Prognostiserat ett underskott med – 13,7 mkr. 
Detta underskott består till sin helhet av minskade intäkter inom avdelning ensamkommande 
barn.   
Minskningen av intäkter till avdelning ensamkommande barn började i februari 2016 , och 
fortsatte under hösten för att i budget 2017 vara ca 25 mkr lägre än året innan. Vid uppföljning i 
mars har ytterligare minskningar av intäkter beräknats.  

Minskning av intäkter 2017: 
Utflyttning av 9 barn under hösten till hem för vård eller boende, samt fyra uppskrivning i ålder. 
Minskning av intäkter pga stödboende. 
Beräkning att ytterligare 13 barn skrivs upp i ålder under året. Se bilaga 1( delas ut vid au) 

Åtgärder 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg har tagit fram förslag till åtgärder motsvarande 
6,2 mkr för att arbeta mot en budget i balans. 
Dessa åtgärder innebär  

• personalneddragning inom avdelning ensamkommande barn,
• öka intäkter inom projekt och på AMA,
• minskning av institutionsplaceringar,
• öka antalet personer som blir självförsörjande.  Se bilaga 2.

Trots dessa förslag på åtgärder kommer Nämnden inte till en budget i balans. Prognostiserat 
resultat för 2017 är efter detta  -7,5 mkr. 

Förslag till beslut: 

Arbetsutskottet beslutar att: 
1. Föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att godkänna

informationen gällande preliminär helårsprognos för 2017. 

mailto:ifo@alvesta.se
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Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  

2. Föreslå nämnden att ge förvaltningen för individ- och
familjeomsorg i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för
budget i balans, enligt modellen bilaga 2, Åtgärdsplan 2017.

3. Föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att besluta att
informera Kommunstyrelsen om ekonomisk prognos per mars
2017. 

Gunilla Kaij Bevheden 
förvaltningschef 

mailto:barn.ungdom@alvesta.se


Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Ärende 

Datum 
2017-04-05 

Bilaga 2, Åtgärdsplan 2017, mnkr Förvaltningen 

 Ekonomiska förutsättningar inför 2017 Belopp 
 Nettoavvikelse 2016 -5,8  (minus =underskott) 

Justering tillfällig ramökning 2016 0,0  UN -13 mkr, ON -6 mkr 

Nettokostnadförändringar 2017 -9,9  
Ta inte med ökade kostnader 
pga lönerevison 

Ramförändring budget 2017 (tex ev 
tillskott) 2,0 
Att hantera 2017 -13,7 

Nr Åtgärdplan Belopp Konsekvensbeskrivning
(Efter tabellen, kan ytterligare 

kommentarer göras) 
1 "In house"-lösningar för AMA 0,4 

2 Identifiera fler (ca 20) personer med 
förs.stöd till AMA 

1,0 

3 
Projektfinansiering 0,5  Svårigheter att hitta lämpliga 

projekt,,osäkerhet ifall 
projekt bifalles 

4 Besparing placering genom 
ärendeberedning 

0,5 

5 Omorganisering avd. ensamkommmande 
barn 

1,0  Ännu oroligare organisation, 
dålig kvalitet 

6 Fördelad besparing på avd. 0,8  Skapar oro i organisation, 
sämre kvalitet 

7 Effektiv personalplanering 
Ensamkommande barn 

2,0   Svårigheter att planera 
verksamheten. 

Effekt 31 december 2017, ska bli "noll" -7,5 

1. In house-lösningar Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)
Servicetjänster inom förvaltningen istället för att köpa in externt. Eventuell vidgning till hela
kommunen. Även ökade intäkter till AMA genom tillströmning av inskrivna.
Ett exempel på en åtgärd är att AMA tar över driften av Café Blenda

2. Identifiera fler med försörjningsstöd till AMA
Besparingen för försörjningsstöd och för kommunen kommer av att ytterligare 20 personer ska
bli anställda på AMA istället för att erhålla ersättning från försörjningsstöd.
För personer som övergår i AMAs verksamhet får IFO en kostnadsminskning på
försörjningsstöd och kommunen en intäktsökning i form av ökade skatteintäkter.



Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
Tel. 0472-15300 
E-post: gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Ärende 

Datum 
2017-04-05 

3. Projektfinansiering
Verksamheten inom IFO bygger till stor del på projektpengar, dessa måste aktivt sökas varje
år. Inkomsterna från projekt behövs för att kunna utföra och utveckla verksamheten.
IFO står inför att hitta relevanta projekt som helst ska kunna finansiera befintliga tjänster.
Exempel är att finansiera två heltidstjänster med pengar från MUCF.

4. Besparing genom ärendehantering
Handlar till stor del om medvetandegörande kring inledande och avslut av placeringar inom
avdelningarna Barn och familjs och Missbruk/Vuxens verksamhet. Genom utökad delegation
för avdelningschefer möjliggörs en enkel och snabb handläggning av placeringar på HVB och
i familjehem. Detta tillsammans med arbetet med att kunna hitta andra åtgärder i tid, för att
undvika att en placering behövs.

5. Omorganisationen avdelningen Ensamkommande barn
Genom omorganisering av avdelningen Ensamkommande barn kommer personalkostnaderna
att minska med motsvarande en miljon kronor under 2017. Utifrån ett helårsperspektiv för
2018 kommer personalkostnaderna för avdelningen Ensamkommande barn minska med
motsvarande cirka sex miljoner kronor.

6. Fördela besparing på avdelningarna
Hålla tillbaka personalkostnaderna genom att inte tillsätta vakanta tjänster, exempelvis vid
längre sjukskrivningar, tjänsteledigheter, personal som väljer att avsluta sin tjänst med mera.

7. Effektiv personalplanering, avdelningen Ensamkommande barn
Utifrån att den personal som berörs av omorganiseringen av avdelningen Ensamkommande
barn får annan sysselsättning inom kommunen genererar detta en tidigare besparingseffekt.
Målet är att få berörda i annan sysselsättning inom fyra månader efter att omorganiseringen är
genomförts.
Genom att använda den personal som berörs av omorganiseringen i sommarplaneringen för
HVB/stödboende minskas vikariekostnaden.



Nämnden för individ och familjeomsorg  2017-04-03 Nyckeltal
Avdelning  

Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars
Ek bistånd exkl nyanl
Hushåll t o m 24 år 80 85 86 84 85 82 84 86 83 78
Hushåll från 25 år 289 287 284 270 273 274 290 301 302 302
Utbetalt kr /hushåll 5 351 4 978 4 093 5 005 5 124 5 342 5 870 5 185 4 786 5 568

Missbruk
HVB SoL 3 5 4 6 6 7 4 6 4 5
Stödboende SoL 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
Familjehem SoL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
HVB  LVM 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Barn och familj
HVB SoL 9 10 15 14 14 12 12 13 13 13
HVB LVU 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Famhem 44 44 44 45 45 42 44 44 41 41

AMA
Inskrivna personer 110 106 89 79 84 93 91 81 98 115
Arb.markn anställda 34 36 30 26 25 24 23 26 29 27
Avslutade till arbete 18 5 4 4 5 4 4 5 2 3
Boenden ensamkommande
Totalt antal i boende i egen regi 67 55 55 55 54 54 53 45 45 45
Totalt antal i eget boende 20 21 19 19

2017
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF §   Dnr NIF2017/51.013 

Sammanfattning/analys av personer med ekonomiskt 
bistånd  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 15 mars 2017

Redogörelse 
En kartläggning av personer med ekonomiskt bistånd har genomförts 
på förvaltningen. En omfattande enkät har fyllts i av handläggare för 
de vuxna personerna i hushållet.  

Genom kartläggningen framkommer att utbildning, ohälsa och 
bostadsbrist är de stora utmaningarna som kommunen har för att få 
människor i egen försörjning. 

Beredning 
NIF AU § 16, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Kvalitetssamordnare 

Förvaltningschef 

10.



2017-03-15 

Sammanfattning/analys av personer med ekonomiskt bistånd 

Under oktober månad 2016 har en kartläggning av personer med ekonomiskt bistånd 
genomförts i Alvesta kommuns förvaltning för individ- och familjeomsorg. En omfattande 
enkät fylls i av handläggaren för de vuxna personerna i hushållet. Undersökningen gjordes 
under en vecka i oktober och avsåg de som var aktuella under den perioden. 

Antal, ålder, kön och födelse land 
Totalt 394 personer är kartlagda, 198 män och 196 kvinnor. 66 personer är under 25 år, varav 
38 % är kvinnor och 62 % är män. I åldern 25 år och äldre är 48 % kvinnor och 52 % män. 

108 personer är födda i Sverige, 6 i Skandinavien, 68 i Europa och utanför Europa, 212. 54 % 
av de personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd är födda utanför Europa.  

Utbildning och arbete/sysselsättning 
Av de totalt 394 kartlagda personerna har 205 personer ej fullständig grundskola, 52 % och ej 
avslutat gymnasium 337, 85 %. 128 personer har endast SFI A och B, 30 personer är 
analfabeter. Grundskola och/eller gymnasium från hemlandet har 133 personer, varav 96 
personer endast grundskola.  

Arbetslöshet: 

Bedöms arbetsföra Arbetslös, ej stå till arbetsmarkandens 
förfogande  
(t ex missbruk) 

Oklar arbets-
förmåga(t ex 
under utredning) 

128 personer 56 personer 113 personer 

71 personer har haft arbete de senaste 2-5 åren och 14 personer arbetade för mer än 5 år 
sedan.  

Åtgärder: 

Sysselsättning/inte 
arbete 

AMA Externt ordnad Värends samordn 
förbund 

Total 

25 50 68 6 149 



Befinner sig långt ifrån ordinarie arbetsmarknad 

Psykiska 
skäl 

Fysiska 
skäl 

Beroende Språksvårighet Sjukdom 
uppstod i 
hemlandet 

Orsak 
oklar 

Total 

63 37 20 78 4 3 205 
Det är anmärkningsvärt att 205, eller 52 %, av 394 personer står långt ifrån ordinarie 
arbetsmarknad. 

Föräldrar till barn 0-20 år som har språksvårigheter är totalt 97, varav 60 kvinnor och 37 män. 
Det innebär att dessa barn/ungdomar inte kan få det stöd de behöver för att kunna fullgöra sin 
skolgång. Det gäller att uppmärksamma dessa barn för att ge dem läxhjälp för att de ska 
kunna fullgöra sin utbildning.  

21 personer under 25 år har inte fullständig grundskola, varav 9 kvinnor och 12 män. 55 
personer under 25 år har inte avslutat gymnasium, varav 20 kvinnor och 35 män. Det betyder 
att 11 kvinnor och 23 män har fullständig grundskola men inte fullständigt gymnasium. 

20 personer under 25 år är arbetslösa (oklar arbetsförmåga, kan inte stå till arbetsmarknadens 
förfogande), varav 5 kvinnor och 15 män. 

Ekonomisk situation 
Aktuella för ekonomiskt bistånd upp till ett år, 194 personer. Aktuella personer ett till fem år, 
136 personer och ofta personer som läser svenska för invandrare.  Aktuella personer 5 år eller 
längre, 56 personer, har man jobbat aktivt med för att hitta lösning på försörjning men kan av 
olika skäl inte klara sin försörjning, 30 personer. (saknas uppgift på 8 personer). 

Under 25 år ej avslutat gymnasium 

avslut gymn

ej avsl gymn



Antalet som tidigare varit aktuella i ett till 5 år och kommit tillbaka igen är 87 personer. Detta 
visar svårigheten med att få en långvarig etablering på arbetsmarknaden. 

88 personer av 394 har aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen, 20 personer saknar SGI 
(sjukpenninggrundad inkomst därför ingen sjukpenning). 169 personer av 394 har 
bostadsbidrag, dvs i stort sett samtliga hushåll utom ensamstående utan barn. 

Bostad och familjestruktur 
I undersökningen framgår att 71 % är bosatta i centralorten, 20 % i annan tätort i kommunen 
och 9 % bor på landet. Ensamstående personer utgör den största andelen, 65 % och resterande 
är sammanboende eller gifta. 

Av de aktuella personerna för ekonomiskt bistånd har 57 % inga barn, 31 % 1-3 barn och 12 
% har 4-7 barn. Antal barn som bor hemma i åldern 21-25 år är 15 personer. 

Aktualitet i tid 

Upp till 1 år

1-5 år

5 år el längre

Bostadsort 

Centralort

Annan tätort

Landet



26 av totalt 66 personer under 25 år bor hos föräldrar, kompisar eller släkt, varav 9 kvinnor 
och 17 män. 

Det stora flertalet, drygt 70 % har egen hyresrätt/förstahandskontrakt, 2 % bor i bostadsrätt 
eller egen fastighet, drygt 8 % har andrahandskontrakt genom förvaltingen för individ- och 
familjeomsorgen. 15 % bor hos föräldrar, släkt eller vänner och helt bostadslösa utgör 2 % 
eller 8 personer. 

Trångboddhet definieras med att personer som bor mer än två personer/rum och 55 vuxna 
personer bor riktigt trångt. Det innebär att många barn är väldigt trångbodda.  Det är svårt att 
fokusera på jobb eller studier när man samtidigt jagar efter bostad eller har ett otryggt boende. 

Hälsa/ohälsa 
Andelen aktuella personer för ekonomiskt bistånd har eller har haft en beroendeproblematik 
17 %, 10 % av dem har/har haft kontakt med avdelningen Missbruk/vuxen. 

Hushållstyp 

Inga barn

1-3 barn

4-7 barn

Bostadstyp 

Egen hyresrätt

Bostadsrätt

Andrahand

Inneboende

Helt utan bost



99 personer av totalt 394 personer, 25 %, har en dokumenterad psykisk ohälsa, 41 personer är 
aktuella inom Regionens psykiatri, 14 personer är aktuella inom kommunens psykiatri och 
ytterligare 39 personer har ingen psykiatrisk kontakt men anses vara i behov av det. 
100 personer av 394 totalt, 25 %, har en dokumenterad fysisk ohälsa och 97 personer har en 
etablerad kontakt med sjukvård, Region Kronoberg. I stort sett samtliga som har en fysisk 
ohälsa har också en etablerad kontakt. 

Av 394 personer som har ekonomiskt bistånd har 14 personer utsatts för våld i nära relationer 
dokumenterad, eller misstänkt våld i nära relationer, 2. För hedersrelaterat våld misstänks 2 
personer vara utsatta för. 

14 personer är aktuella för ekonomiskt bistånd, under 25 år, och har en psykisk ohälsa varav 3 
kvinnor och 11 män. Tre personer under 25 år har en samsjuklighet. 

Samverkan 
När det gäller samverkan är Försäkringskassan den myndighet som man har mest kontakt 
med, 180 personer. Det bör tilläggas att oftast handlar det om kontroll av inkomstuppgifter. 
Arbetsförmedlingen är en stor samverkanspartner, det har skett samverkan angående 168 
personer och ofta i form av trepartssamtal. Därefter kommer sjukvården med samverkan 
angående 81 personer, varav vårdcentralen 56 personer och somatisk specialist 25 personer. 
Med avdelningen Vuxen/Missbruk har samverkan skett med 25 personer. Kontakt med 
anhöriga förekommer angående 22 personer.  

Samordnad individuell plan (SIP) har genomförts med fyra personer där avdelningen 
Ekonomiskt bistånd har deltagit. Anledningen till att SIP inte genomförs i någon stor 
omfattning är att trepartssamtal med Arbetsförmedlingen och eller sjukvården fungerar bra. 

Slutsats 
Utbildning, ohälsa och bostadsbrist är de stora utmaningarna för kommunen för att få 
människor i egen försörjning. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF  § 

Information från Arbetsmarknadsavdelningen 

Informationsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet 

Beredning 
NIF AU § 19, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

11.
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2017/16.700 

Information om Social jour/ Beredskap 

Informationsunderlag 
Information lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 20, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

12.
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2017/49.791 

Riktlinjer för ärenden gällande våld i nära relationer på 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 27 mars 2017

Redogörelse 
På Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har en särskild 
socialsekreterarresurs med förvaltningsövergripande ansvar för våld i 
nära relationer (VINR) inrättats. Befattningen kommer att vara 
organisatoriskt placerad på avdelningen Missbruk/Vuxen. 

Socialsekreteraren med särskilt ansvar för våld i nära relationer, och 
därav avdelningen Missbruk/Vuxen, kommer att ha huvudansvaret för 
handläggningen av ärenden gällande våld i nära relationer. Uppdraget 
innefattar även samverkan med andra aktörer både inom 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg och externt.  

Riktlinjerna redovisas i sin helhet i tjänsteskrivelsen daterad 27 mars 
2017. 

Beredning 
NIF AU § 21, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att anta riktlinjerna för ärenden gällande våld i nära relationer 
på Förvaltningen för individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun. 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

13.



Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
Avdelningen Missbruk/Vuxen 
Brittmarie Johansson 
Avdelningschef 
Tel. 0472-150 00 
E-post: brittmarie.johansson@alvesta.se 

Ärende 

Datum 
2017-03-27 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se 

Riktlinjer för ärenden gällande våld i nära relationer på Förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun 

• På förvaltningen finns en särskild avsatt socialsekreterarresurs med ett
särskilt förvaltningsövergripande ansvar för våld i nära relationer, i
fortsättningen kallat VINR. Befattningen är organisatoriskt placerad på
avdelningen Missbruk/Vuxen.

• Socialsekreteraren med särskilt ansvar för VINR, och därmed avdelningen
M/V, har huvudansvaret för handläggning, dvs utredning, bedömning, beslut
om insatser, placering, placeringskostnader och kostnader i anslutning till
denna gällande vuxenärenden avseende VINR. Det särskilda ansvaret
innefattar även planering avseende tiden efter avslutad placering.
Huvuduppdraget består således i att utreda enligt SoL; göra bedömning av
behov samt bevilja och följa upp insatser för vuxna individer som utsatts för
VINR. Uppdraget innefattar att hjälpa vuxna personer, som lever med VINR
att komma ifrån våldet. Exempel på insatser kan vara kontakt med
socialsekreterare, skyddat boende eller behandlande samtal via Familjefrid
Kronoberg, en länsgemensam verksamhet som erbjuder rådgivning,
krisbearbetning och stöd och hjälp i samtalsform. Samverkan kan också ske
med externa utförare och andra huvudmän.

• Avdelningen ekonomiskt bistånd har huvudansvaret för handläggning
avseende försörjningsstöd gällande ärenden enligt ovan.

• När det finns barn i ett ärende med VINR görs i förekommande fall en
anmälan till mottagningsgruppen på avdelningen Barn och familj.

• När det finns missbruk i ett ärende med VINR hanteras detta internt inom
avdelningen M/V.

• I ärenden med VINR där flera avdelningar inom IFO är involverade ska, så
långt möjligt, där så är påkallat, gemensamma möten eftersträvas. Syftet är
att underlätta för klienten, att arbeta mot samma mål samt för att uppnå en
tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningens avdelningar. Gemensamma
möten är särskilt viktiga i inledningen respektive avslutningen av ett ärende.
Viktigt att löpande delge information ömsesidigt, förutsatt att samtycke
inhämtats.

mailto:ifo@alvesta.se
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Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  

mailto:barn.ungdom@alvesta.se
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2017/77.790 

Beslut om kommunalt adoptionsbidrag 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktige § 61, 24 oktober 2006
2. Tjänsteskrivelse, 3 mars 2017

Redogörelse  
Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-24 att ett kommunalt bidrag 
ska utgå vid adoption. 

För bidraget gäller krav på mantalsskrivning i kommunen. Bidraget 
kan betalas ut tidigast efter godkännande och efter det att ett barn har 
tilldelats de sökande. Bidraget gäller endast internationella adoptioner 
och betalas bara ut om adoptionen förmedlats av auktoriserad 
sammanslutning och eller godkänns av svensk domstol eller av 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Bidraget 
var vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut 40 000 kronor. 

Enligt redogörelse i medborgarförslag om kommunalt adoptionsbidrag 
uppgick, då detta beslut fattades, kostnaden för adoption till 120 000 - 
160 000 kronor beroende på vilket land barnet adopteras ifrån. Se 
bilaga. 

Idag uppgår kostnaden till mellan 124 000 kronor - 230 000 kronor 
efter avdrag avseende bidrag från Försäkringskassan med 75 000 
kronor. Uppgifterna är hämtade från den auktoriserade 
adoptionsorganisationen Adoptionscentrum gällande barn adopterade 
från Filippinerna, Kina, Colombia, Bulgarien, Serbien, Taiwan, 
Madagaskar och Sydafrika. Skillnaderna i kostnader beror på vilket 
land man adopterar ifrån. 

Då det kommunala bidragets storlek inte är anpassat efter dagens 
kostnader för adoption skulle man kunna anpassa bidragets storlek till 
prisbasbeloppet som beslutas av regeringen och uppdateras varje år. 
Prisbasbeloppet för 2017 uppgår till 44 800 kronor. 

Beredning 
NIF AU § 17, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att det kommunala adoptionsbidraget framöver baseras på det 
av regeringen årligen beslutade och uppdaterade prisbasbeloppet. 

14.
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KF § 61 Dnr 06/54. 759 

MEDBORGARFÖRSLAG OM KOMMUNALT ADOPTIONSBIDRAG 

Redogörelse 

I en skrivelse från Malene Petersson, Aspelundsvägen 8, 342 35 
Alvesta, föreslås att kommunen ska ge ett bidrag. till kostnaderna för 
adoption på 40 000 kronor. Förslagsställaren redogör i skrivelsen för 
att kostnaderna för adoption har ökat kraftigt och ligger nu på 120 000 
- 160 000 kronor per adoption beroende på yillket lqnd som:välfe·s. 

Förslaget översändes för yttrande till socialnämnden som svarat att 
nämnden inte har befogenhet att betala ut bidrag och att man inte har 
några synpunkter på förslaget i övrigt. 

Flera kommuner har beslutat om bidrag i enlighet med 
medborgarförslaget. Detta har gjorts trots att bidraget egentligen inte 
är en kommunal angelägenhet och därför skulle kunna upphävas vid 
besvär. 

Beredning 

Ks § 118. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige: 

1. Ett kommunalt bidrag på 40 000 kronor ska utgå vid adoption. 

2. Vid utländska adoptioner utbetalas bidraget vid återkomsten till 
hemorten. 

Yrkanden 

Tomas Torstensson yrkar bifall till förslaget med följande ändringar: 

Punkten 2 i kommunstyrelsens förslag förtydligas och ersätts med 
punkter enligt nedan: 

A. Krav på mantalsskrivning i kommunen 

B. Bidraget gäller från 2006-12-01 

C. Bidraget kan betalas ut tidigast efter godkännande och efter det 
att ett barn har tilldelats de sökande. Bidraget gäller endast 

JusteringsmännE;!ns sign Beslutsexpediering Utdrafjsbestyrkan<fe 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2006-10-24 

internationella adoptioner och betalas bara ut om adoptionen 
förmedlats av auktoriserad sammanslutning och eller godkänns 
av svensk domstol eller av Myndigheten för Internationella 
adoptioner (MIA) 

D. Bidraget storlek: 40 000 kronor 

E. Bidraget ska handläggas av socialnämnden. Ändring ska göras 
av socialnämndens reglemente. 

Yrkanden 

Harald Bergström yrkar avslag på förslaget om bidrag. Bertil Olsson 
yrkar bifall till Tomas Torstenssons förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden betraktar Tomas Torstenssons förslag som ett 
tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Han ställer därför först 
proposition på kommunstyrelsens förslag mot Harald Bergströms 
avslagsyrkande, lyssnar och finner att fullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden 
kommunstyrelsens förslag mot Tomas Torstenssons tilläggsförslag, 
lyssnar och finner att fullmäktige bifallit Tomas Torstenssons 
tilläggsförslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ett kommunalt bidrag ska utgå vid 
adoption. För bidraget ska gälla: 

a. Krav på mantalsskrivning i kommunen 

b. Bidraget gäller från 2006-12-01 

c. Bidraget kan betalas ut tidigast efter godkännande och efter det 
att ett barn har tilldelats de sökande. Bidraget gäller endast 
internationella adoptioner och betalas bara ut om adoptionen 
förmedlats av auktoriserad sammanslutning och eller godkänns 
av svensk domstol eller av Myndigheten för Internationella 
adoptioner (MIA) 

d. Bidraget storlek: 40 000 kronor 

e. Bidraget ska handläggas av socialnämnden. Ändring ska göras 
av socialnämndens reglemente. 

Justeringsmännens sign Beslutsexped iering Utdragsbestyrkande 
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Datum 

2017-03-03 

Angående beslut om kommunalt adoptionsbidrag 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-24 att ett kommunalt bidrag ska 
utgå vid adoption. 

För bidraget gäller krav på mantalsskrivning i kommunen. Bidraget kan 
betalas ut tidigast efter godkännande och efter det att ett barn har tilldelats 
de sökande. Bidraget gäller endast internationella adoptioner och betalas 
bara ut om adoptionen förmedlats av auktoriserad sammanslutning och eller 
godkänns av svensk domstol eller av Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF). Bidraget var vid tidpunkten för 
kommunfullmäktiges beslut 40 000 kronor. 

Enligt redogörelse i medborgarförslag om kommunalt adoptionsbidrag 
uppgick, då detta beslut fattades, kostnaden för adoption till 120 000 -
160 000 kronor beroende på vilket land barnet adopteras ifrån. Se bilaga. 

Idag uppgår kostnaden till mellan 124 000 kronor - 230 000 kronor efter 
avdrag avseende bidrag från Försäkringskassan med 75 000 kronor. 
Uppgifterna är hämtade från den auktoriserade adoptionsorganisationen 
Adoptionscentrum gällande barn adopterade från Filippinerna, Kina, 
Colombia, Bulgarien, Serbien, Taiwan, Madagaskar och Sydafrika. 
Skillnaderna i kostnader beror på vilket land man adopterar ifrån. 

Då det kommunala bidragets storlek inte är anpassat efter dagens kostnader 
för adoption skulle man kunna anpassa bidragets storlek till prisbasbeloppet 
som beslutas av regeringen och uppdateras varje år. Prisbasbeloppet för 
2017 uppgår till 44 800 kronor. 

Förslag till beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg föreslås besluta att det kommunala 
adoptionsbidraget framöver baseras på det av regeringen årligen beslutade 
och uppdaterade prisbasbeloppet. 

Information om foräldrautbildning inför adoption. 

Den som ansöker om medgivande att ta emot ett barn för internationell 
adoption ska ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning för att 
beslut om medgivande för adoption ska få lämnas (6 kap. 12 § SoL). 

Det är kommunens ansvar att anvisa sökanden till en lämplig 
föräldrautbildning (6 kap. 12 § SoL). 

Organisationsnr Besöksadress 
212000-0639 Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 ()() vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E~post till förvaltningen 
ifo@alvesta.se 



•
Alvesta 
l<iommun 

Socialnämnden beslutade 2006-02-14 att blivande adoptivföräldrar skulle 
anvisas till föräldrautbildning som anordnades av VoB Kronoberg. 

Eftersom VoB inte längre anordnar föräldrautbildning inför adoption är 
detta beslut inte längre aktuellt. 

Familjerättssekreterare hänvisar blivande adoptivföräldrar i första hand till 
Familjerätten i Växjö kommun som anordnar föräldrautbildning och i andra 
hand till föräldrautbildning i ett studieförbunds eller privat regi. 

2(2) 
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Sammanträdesdatum 

2017-04-25 15(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2015/14.002 

Förslag till revidering av delegationsordning för 
avdelningen Barn och familj och avdelningen 
Missbruk/vuxen 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till revidering av delegationsordning avdelningen Barn

och familj, 28 mars 2017 
2. Förslag till revidering av delegationsordning avdelningen

Missbruk/Vuxen, 28 mars 2017 

Redogörelse  
Förslag om en revidering av delegationsordningen för avdelningen 
Barn och familj och avdelningen Missbruk/Vuxen avseende bistånd i 
form av placering på Hem för vård eller boende(HVB) eller i 
familjehem under högst tre månader i avvaktan på beslut av 
individutskottet.  

Förslaget innebär en utökad delegation för avdelningscheferna på 
avdelningarna Barn och familj och Vuxen/Missbruk i syfte att 
möjliggöra en enkel och snabb handläggning av placeringar på HVB 
och i familjehem. 

Beredning 
NIF AU § 18, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att godkänna revideringen av delegationsordningen för 
nämnden för individ- och familjeomsorg 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

15.



2017-03-28 

Förslag till revidering av delegationsordning (avd. Barn och familj) 
2. 

Nuvarande lydelse: 

2.10   Bistånd i form av   4 kap 1 § SoL       IU, Ordf,  
  placering i familjehem    6 kap 1 § SoL       Vice Ordf 

  Akut placering om högst 
  tre månader i avvaktan på 
  beslut i Individutskottet 

2.12   Bistånd i form av placering      4 kap 1 § SoL       IU, Ordf,  
 vid hem för vård eller boende 6 kap 1 § SoL       Vice Ordf 

  Akut placering om högst tre 
 månader i avvaktan på 
 beslut i Individutskottet 

Förslag till ny lydelse: 

2.10     Bistånd i form av placering    4 kap 1 § SoL      Avdelningschef  Beslut enligt 2.10 
 i familjehem eller hem för     6 kap 1 § SoL  avser beslut inom 
 vård eller boende     en och samma  
 upp till tre månader    12-månadersperiod 

2.12  Bistånd i form av placering    4 kap 1 § SoL       IU 
 i familjehem eller hem för     6 kap 1 § SoL 
 vård eller boende 
 överstigande tre månader 



2017-03-28 

Förslag till revidering av delegationsordning (avd. Missbruk/Vuxen) 

Omsorg om vuxna missbrukare Socialtjänstlagen 

1. 
Nuvarande lydelse: 

5.4 Bistånd i form av 
2:a 
handskontrakt  

4 kap 1 § SoL 1:e soc sekr Restriktiv 
hållning 

Förslag till ny lydelse: 

5.4 Bistånd i form av 
boende 

4 kap 1 § SoL 1:e soc sekr 

2. 
Nuvarande lydelse: 

5.7 Bistånd i form av 
placering i familjehem  
Akut placering om högst 
tre månader i avvaktan på 
beslut i individutskottet  

4 kap 1 § SoL, 
5 
kap 9 § SoL, 6 
kap 1 § SoL  

IU  
Ordf Vice ordf 

5.8 Bistånd i form av placering 
vid hem för vård eller 
boende  
Akut placering om högst tre 
månader i avvaktan på 
beslut i individutskottet  

4 kap 1 § SoL, 
5 
kap 9 § SoL, 6 
kap 1 § SoL  

IU  
Ordf Vice ordf 

Förslag till ny lydelse: 

5.7 Bistånd i form av 
placering vid familjehem, 
HVB eller stödboende – 
upp till tre månader. 

4 kap 1 § SoL, 
5 
kap 9 § SoL, 6 
kap 1 § SoL  

Avd.chef  

5.8 Bistånd i form av 
placering vid familjehem, 
HVB eller stödboende – 
tid överstigande tre 
månader. 

4 kap 1 § SoL, 
5 
kap 9 § SoL, 6 
kap 1 § SoL  

IU 



2017-03-28 

5.9 Beslut enligt 5.7  avser 
beslut inom en och 
samma 12-
månadersperiod  

3. 
Nuvarande lydelse: 

5.10 Särskilda kostnader inför 
och under 
familjehemsplacering och 
placering i HVB-hem som 
inte täcks av 
omkostnadsersättningen 
eller av  
normerna för 
försörjningsstöd  

- högst 20% av   
basbeloppet  

- mellan än 20 % och 40 

% av basbeloppet 
- mer än 50 % av 
basbeloppet  

6 kap 1 § 
SoL 

Soc. sekr. 

1:e soc. sekr. 

Avd.chef 

Förslag till ny lydelse: 

5.11 Särskilda kostnader i 
samband med vård- och 
stöd mot missbruk, som 
inte täcks av 
omkostnadsersättningen 
eller av  
normerna för 
försörjningsstöd  

- högst 20% av          
basbeloppet (per beslut 
och år)  

- mellan än 20 % och 40 

% av basbeloppet  (per 
beslut och år) 
- mer än 50 % av 
basbeloppet  (per beslut 
och år) 

6 kap 1 § 
SoL 

Soc. sekr. 

1:e soc. sekr.     

Avd.chef 



2017-03-28 

Omsorg om vuxna missbrukare Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM)  

1. 
Nuvarande lydelse: 

6.6 Beslut om 
upphävande av 
beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
för vård enligt LVM 

18 b § LVM IU  
Ordf Vice ordf 

Förslag till ny lydelse: 

6.6 Beslut om 
upphävande av 
beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
för vård enligt LVM 

18 b § LVM Avd.chef 

2. 
Nuvarande lydelse: 

6.7 Beslut att begära 
handräckning av 
polis för att föra 
missbrukare till 
läkare  

45 § 1st LVM  Soc sekr 

Förslag till ny lydelse: 

6.7 Beslut att begära 
handräckning av 
polis för att föra 
missbrukare till 
läkarundersökning. 

45 § 1st LVM  Soc sekr 

3. 
Nuvarande lydelse: 

6.8 Beslut att begära 
handräckning av 
polis för att 
genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande 

45 § 1st LVM 1:e soc sekr 



2017-03-28 

Förslag till ny lydelse: 

6.8 Beslut att begära 
handräckning av 
polis för att 
genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande 

45 § 1st LVM Soc. sekr. 

4. 
Förslag till ny paragraf: 

6.9 Beslut att under 
utredning begära 
uppgifter från 
andra 
myndigheter 

   6, 7 §§ LVM Soc. sekr Samtycke skall i 
första hand 
prövas 



Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2017/78.000 

Information om projekt på Förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg  

Informationsunderlag 
1. Projektredovisning – Förvaltningen för individ och

familjeomsorg, 23 mars 2017 

Redogörelse  
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har på grund av 
nämndens intresse genomfört en inventering av de projekt som 
förvaltningen driver, deltar i eller har koppling till. 

Beredning 
NIF AU § 22, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

16.



Datum 2017-03-29 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 

Projektredovisning – Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
Projekt Kort beskrivning Ansvarig Tidsplan 
Boende och etablering på G (BEG) Genom finansiellt stöd av Europeiska 

Flyktingfonden. 
Projektet syftade till att flyktingar ska kunna 
bo kvar och etablera sig i Kronobergs län 
vilket är angeläget för länet. Med stöd av 
projektet skulle ett ökat antal flyktingar 
inskrivna vid Migrationsverkets 
mottagningsenheter i länet erbjudas särskilt 
stöd för att starta det nya livet i Kronobergs 
län. (Sammankopplat med Bosättning 
Kronoberg) 

Maria Gabrielsson Projektet är avslutat 2015-06-30 

Bosättning Kronoberg (BoK) Initiativet till projektet grundar sig i att 
Kronobergs län som under en följd av år haft 
ett högt mottagande av nyanlända. Länet 
behöver fler länsbor och en föryngrad 
befolkning, för att bland annat möta 
generationsväxlingen på arbetsmarknaden. 
Här är de nyanlända en viktig del av 
lösningen. 
Med insatsen ”Bosättning Kronoberg” 
genomfördes olika aktiviteter för att 
underlätta de nyanländas bosättning i länet 
och för att nå det länstal som Kronoberg 
ansvarar för. Målet var att utveckla och 
genomföra en läns- och partgemensam 
strategi och praktisk handlingsplan om 
”Bosättning Kronoberg” där det senast under 
2016 skulle finnas en permanent och hållbar 
organisatorisklänsbaserad verksamhet för 
bosättning av nyanlända. (Sammankopplat 
med Boende och etablering på G) 

Maria Gabrielsson Första tidsperioden: 2015-08-15 till 2016-03-
31, projektet förlängdes till 2016-08-31  



  Datum 2017-03-29 
  
Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 
 
Etableringsverkstaden § 37 Syftet med insatsen var flerfaldigt. Dels var 

syftet att deltagaren skall få möjlighet att 
träna sin svenska i konkreta och vardagliga 
situationer och dels, genom aktivt deltagande 
i insatsen. 
Detta genomfördes med alla deltagare med 
gott resultat. Deltagarna fick personliga 
scheman som var anpassat efter deras behov 
och förmågor för att skapa bättre 
förutsättningar. Projektet blev en föregångare 
i kommunen gällande arbete med 
samhällsorientering och att ge grundläggande 
information till människor som kommer till 
Sverige.  
Projektet skulle hjälpa nyanlända människor 
till ett aktivt deltagande i det samhälle man 
bor i.  
Etableringsverkstaden syftade till att få goda 
kontakter med andra enskilda människor och 
med lokala föreningar samt organisationer. 
Kompentenser knyts då samman mellan 
kommun och den frivilliga sektorn. 

Golnoush Lundén och Kenth Söderling Under 2015-2016 
Projektet implementerat i verksamheten 

 

Projekt Bron § 37 
 

”Flyktingguide för nätverksbyggande” 
Syftet med projektet var att hjälpa människor 
till ett aktivt deltagande i det lokala samhälle 
man bor i. Det syftade till att få goda 
kontakter med andra enskilda människor och 
med lokala föreningar och organisationer. Det 
skulle kunna stödja nyfikenhet och motverka 
ensamhet för de personer som inte har ett 
nätverk. 
Det kunde bygga upp ett nätverk av ideella 
krafter som stöder nyanlända i integrationen. 
Kompetenser knyts då samman mellan 
kommunen och den frivilliga sektorn. Med ett 
ömsesidigt lärande. 
Ett annat syfte var att bryta den segregering 

Per- Olof Hjälmefjord 2014-11-01 till 2015-10-31 Projektet 
implementerat, nätverket träffas fortfarande 
men inte i projektform 
 



Datum 2017-03-29 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 

som fanns mellan östra och västra Alvesta. 
Projektet fick heta "Bron" och det stod för 
bryggan mellan de båda delarna. Projektet 
skulle vara en bro mellan människor som har 
olika bakgrund och mellan verksamheter som 
sker på de olika hållen.  
Avvikelser.  
Tanken var att de som är nyanlända och 
kommit till Sverige de senaste åren skulle få 
vänfamiljer. Det visade sig att även andra 
personer som varit lång tid i landet inte hade 
nätverk, kontakter och arbete. Därför 
inkluderades även dessa med stöd av 
kommunens arbetsmarknadsavdelning. 
Övriga samarbetsparter utöver Svenska 
kyrkan var inte så aktiva. Det blev istället 
möten vid mer enstaka tillfällen. En 
invandrarförening som var med om ansökan 
deltog inte alls.  

Våld i nära relationer Inrättat en tjänst från och med 2017-04-18 
som delfinansieras med medel från 
Länsstyresen, inget projekt som sådant men 
en har tjänst har finansierats av medel som 
sökts. 

Inrättad från och med 2017-04-18 

Väninnor till väninnor § 37 När genomförandet av projektet 
Etableringsverkstaden framkom att det är 
många kvinnor som befinner sig långt ifrån 
arbetsmarknaden och att orsaken till det är 
flerfaldig. 
Syftet med projektet är att ge stöd till och 
underlätta etableringen i samhället för 
nyanlända kvinnor att kunna få ett integrerat 
och aktivt liv. Kvinnorna ska få nära och 
aktiva kontakter genom att skapa ett nätverk 

Golnoush Lundén 
Per- Olof Hjälmefjord 

2016-09-01  till 2017-04-30 
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Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 

med svenskfödda människor, de aktiva 
föreningar och organisationer som finns i 
Alvesta kommun.  
Syftet att deltagaren skall få möjlighet att 
träna sin svenska i konkreta och vardagliga 
situationer och dels, genom aktivt deltagande 
i insatsen, få hjälp att själv skapa sig bättre 
förutsättningar för att närma sig samhället 
och egen utveckling. Utrymmen för möten 
skapas, där nyfikenheten får frodas och 
förståelsen förolikheter gro, och på så sätt 
motverka kulturkrockar. 

Alvesta Folkfest Samarbete mellan Alvesta kommun, Region 
Kronoberg och Tyrolens vänner. 
Visionen var att skapa en folkfest där alla 
känner sig välkomna, en mötesplats där 
människor från olika bakgrund kan träffas 
och njuta av kultur och se hur otroligt mycket 
Alvestas kulturliv kan erbjuda. 

Gunilla Kaij Bevheden och Per- Olof 
Hjälmefjord från IFO:s sida 

Ett tillfälle under sommaren 2016 

Planer på ett nytt tillfälle under hösten 2017 

Psykisk hälsa Samverkan i länet (Hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och skola), med gemensam 
handlingsplan för personer med psykisk 
ohälsa. Respektive kommun i länet har också 
en handlingsplan. Prioriterat 2017 barn och 
ungdomar upp till 24 år och förebyggande 
insatser.  
Dessutom finns arbetsgrupper för vuxna, barn 
och äldre. Besluten tas av ledningsgruppen 
för samordning av länets hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, även representanter från 
utbildningssektorn ska ingå. 
Samordnas av Regionkontoret och 
representanter från respektive kommun i länet 

Samordnas av Irén Johansson för Alvesta 
kommuns räkning. 

Som det ser ut nu, löpande verksamhet. 
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och brukarorganisationerna. 
Årligen redovisas arbetet till SKL och de 
avgör om medel ska tilldelas till Region 
Kronoberg och kommunerna i länet. 

Tonåring i nya landet Tonåring i det nya landet ägs av 
UF/Hagaskolan. IFO är samarbetspart 
Riktat mot nyanlända tjejer men delvis också 
killar. Upplägget är att arbeta genom tjej- och 
killgruppen.  
Arbetar med att förmedla livskunskap som 
samlevnad, sexualkunskap, kulturella 
diskrepanser, samhällskunskap i form av 
delaktighet.  
Detta görs mycket genom dialog och 
gruppdiskussioner.  
Vi samarbetar också vid loven mellan 
projekten där det blir blandade grupper.  

Projektledare är Caroline Svensson på 
utbildningsförvaltningen. 
Peo lite inblandad. 

CHANGE – projekt (erkännandeprojekt) Projekt som finansieras med medel från 
Europeiska socialfonden, projektägare är 
Region Jönköping. 
Syftet med projektet är att stärka ställningen 
på arbetsmarknaden för i huvudsak 
sysselsatta kvinnor och män, men även 
personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, och att tillgodose 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft och 
kompetens genom kompetensutveckling som 
utgår från verksamhetens krav och 
arbetsmarknadens behov. Alvesta kommun 
kommer att fungera som kommer att vara 
jämförelsekommun i en dela av projektet och 
kommer att få ta del av projektets 
spridningsaktiviteter när resultatet redovisats. 

IFO deltar som referensgrupp. 2016-09-01 till 2019-08-30 
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Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 
 
 Europeiska Socialfonden, ESF- projekt 
Framtid Kronoberg 
 
”Matchning Kronoberg”  
”Kompetens för framiden” 
”Kompetens Processledning” 
”Etableringssamverken Kronoberg” 
 

Inom ramen för Framtid Kronoberg har fyra 
ESF- projekt blivit beviljade: 

- Matchning Kronoberg – Innebär 
kommunövergripande arbete 
genom samordning, förvaltning och 
utvecklande av insatser. 
Verksamheterna erbjuder både 
individuell coaching till den 
arbetssökande men också stöd till 
det rekryterande 
företaget/arbetsgivaren. 
Projektägare är Växjö kommun. 

- Kompetens för framtiden – Ska 
kompetensutveckla anställda inom 
skola och boende (skol- och 
fritidspersonal, personal på HVB- 
och stödboende samt gode män) 
Projektets mål är att bidra till att 
anställda känner sig trygga i sin 
yrkesroll samt att anställda har rätt 
kompetens för att bemöta barn och 
ungdomar på ett sätt som gör att 
integrationen främjas. Projektägare 
är Växjö kommun 

- Kompetens Processledning – 
Bakgrunden till projektet var det 
höga mottagande av nyanlända som 
skedde under hösten 2015 och 
framåt. Projektet har som syfte att 
korta ner ledtiderna, minska antalet 
myndighetskontakter för den 
enskilde och effektivisera 
processerna och strukturerna vad 
gäller samverkan mellan de 
deltagande organisationerna i 
projektet. Detta sker genom att 
utbilda 25 stycken nyckelpersoner i 
processledning i syfte att arbeta 
fram förbättrade regionala 

Kenth Söderling - Matchning Kronoberg –  
2016-10-01 till 2018-09-30 

- Kompetens för framtiden –  
2016-09-01 till 2018-08-30 

- Kompetens Processledning –  
2016-09-01 till  2018-08-31 

- Etableringssamverkan 
Kronoberg 
2017-02-01 till 2020-01-31 
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samverkansstrukturer och processer 
för att främja integration på 
arbetsmarknaden. Projektägare är 
Arbetsförmedlingen i Växjö. 

- Etableringssamverkan 
Kronoberg – Det övergripande 
målet är ökad sysselsättning bland 
utrikesfödda män och kvinnor samt 
utveckla samverkansstrukturer för 
ett långsiktigt, hållbart och 
resurseffektivt arbete. Målet är att 
800 individer ska ha deltagit i 
projektet. Projektägare är Växjö 
kommun 

DUA överenskommelsen (Delegation Unga 
i Arbete) – Del i Framtid Kronoberg 

Syftar till att genom samverkan, utifrån 
lokala behov, långsiktigt och varaktigt 
minska ungas arbetslöshet. Målen är bland 
annat att minska ungdomsarbetslösheten i 
Kronobergslän; samverkan mellan 
myndigheterna och kommunerna i länet ska 
öka gällande matchning och 
arbetsgivarkontakter samt samverkan mellan 
myndigheterna och kommunerna i länet ska 
öka gällande insatser för arbetssökande unga. 
Del av tjänst på Arbetsmarknadsavdelningen 
finansieras för att jobba med Delegation 
Unga i Arbete. 

Ingrid Viktorin 
Kenth Söderling 

Avslutas 170630 

MUCF- projekt 
Projekt Unga Vuxna som varken arbetar 
eller studerar 

Projekt för att underlätta etablering i arbets- 
och samhällslivet för unga som varken 
arbetar eller studerar eller som löper risk att 
hamna i en sådan situation. 

Gunilla Kai Bevheden 
Birgitta Rydberg 
(Irén Johansson) 

Ansökan inskickad till MUCF, väntar på 
besked om projektet beviljas medel eller 
avslås. 



Datum 2017-03-29 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 

Av ungdomar för ungdomar  Ungdomskraft som integrerar.  
Genom ungdomsledare som har en bred 
varierande bakgrund, minska glappet mellan 
den nyanlände och den svenskfödde 
ungdomen arbeta i ett program som är förlagt 
på loven under ett år. 
 Ungdomsledarna har stort utrymme inom 
ramarna att arbeta med syftet och målet. 
Syftet är att förmedla rådande 
ungdomskultur, sociala koder, normer och 
relationer till de nyanlända. Målet är att efter 
projektet ska de som deltagit fått en ökad 
trygghet i sin situation att de själva vågar 
eller kommit närmare att börja skapa ett eget 
nätverk i samhället. 

Martin Dahl Förväntas avslutas efter jullovet 2017 

Connect (Föräldrastöd) Flera kommuner vi pratat med har haft svårt 
att nå föräldrar med invandrabakgrund med 
dessa program. Vi har utbildat fem personer 
där vi riktat kurserna mot den målgruppen. 
Nästa steg är att via landsföreningar (ex 
somaliska föreningen) utbilda ledare från 
föreningarna som sedan kan genomföra dessa 
kurser till medlemmarna. Detta för att det då 
kan ske på deras språk och viss anpassning 
till deras kultur. Detta kommer göras till en 
början ihop med en av oss som utbildats i 
kommunen men efter ett par omgångar 
förhoppningsvis kan bli självgående i 
föreningen med visst stöd från kommunen.  

Martin Dahl mfl. Kommer att implementeras bit för bit under 
kommande år. 
Enl. uppgift redan finansierat via medel från 
länsstyrelsen. 

Samordnad sommar 2017 Tillsammans med utövare och chefer från 
UF, Ifo och Kultur och fritidsförvaltningen 
samordna en gemensam sommar för samtliga 
barn och ungdomar i kommunen. Syftet är att 

Martin Dahl Avslutas under september 2017 



  Datum 2017-03-29 
  
Förvaltningen för Individ och familjeomsorg 
 

sammanföra och få mer blandade grupper i de 
stora gemensamma aktiviteterna och minska 
segregering och öka integrationen.  
 

 

 



Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-04-25 17(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § Dnr NIF2017/79.000 

Statistik över domar under år 2016 

Informationsunderlag 
1. Statistik över domar under 2016, 23 mars 2017

Redogörelse  
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har på grund av 
nämndens intresse sammanställt statistik över de domar som 
meddelades under 2016, där förvaltningen varit en av parterna i målet. 
Främst domar gällande ekonomiskt bistånd men även andra domar 
som kan vara i nämndens intresse. 

Beredning 
NIF AU § 23, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

17.



Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
Staben 
Linnea Gillén 
Nämndsekreterare 

Datum 
2017-02-20 

Statistik över domar 2016 

Ekonomiskt bistånd 
Bifall Avslag 

0 1 
0 1 
0 1 
1 0 
0 1 
0 1 Flera överklaganden av samma person/ärende 
0 1 Flera överklagande av samma person/ärende 
0 1 
1 0 Överklagar även till kammarsätten och klienten får bifall 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 0 Delvis avslag och delvis bifall 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 Totalt antal överklaganden: 
3 17 20 

Totalt 20 st överklaganden gällande ekonomiskt bistånd 
3 bifall 15% 
17 avslag 85% 



Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
Staben 
Linnea Gillén 
Nämndsekreterare 

Datum 
2017-02-20 

LVU/LVM 
Fastställs Avslag 

1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 upphör senare 
1 0 
1 0 upphör senare 
9 0 

Totalt 9 st ärenden 
100% av besluten fastställs 

Alvesta kommun mot 
Migrationsverket 
Bifall  Avslag 

0 1 
1 0 
1 0 
2 1 

Totalt 3 st ärenden melllan Alvesta kommun och Mig.verket 
2 st bifall 66,66% 
1 avslag 33,33% 



Sida Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF § 

Information om arbetsmiljön för förvaltingen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 
1. Sjukfrånvarohistorik – Nämnden för individ- och familjeomsorg
2. Lex Sarah utredning, 30 januari 2017

Redogörelse  
Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 
om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 
dagordningen. Lex Sarah anmälan tillbud och olyckor 

Beredning 
NIF AU § 24, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

18.



Sida 1 av 3 

Sjukfrånvarostatistik för IFO 
Denna blankett används för redovisning av sjukfrånvaro gällande IFO till Nämnden för individ- och familjeomsorg 

• Antal sjukdagar per snittanställd, rullande 12 månader.

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

IFO 25,73 27,56 28,65 

2015-12-31 –  
2016-12-31 

22,99 22,57 22,22  21,52  21,90  22,46  22,51  22,65  22,26  22,36 22,69  24,06  25,73 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

20,75 20,98 21,65 22,20 23,14 23,68 24,28 24,03 23,70 23,48 23,41 23,93 22,99 

Tidsperiod ex: Jan 2016 mätperiod fr om 2015-02-01 t o m 2016-01-31, 12 månader. 
Sjukdagar med omfattning innebär att den verkliga frånvarotiden beräknas. 

• Antal sjukdagar per snittanställd, månad för månad ej rullande 12

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst 

IFO 3,4 3,35 2,65 

2016-01-31 –  
2016-12-31 

1,44 1,58 1,53  2,31  2,22  2,04  1,80  1,56  2,11  2,35  3,35  3,4 

Ny rapport för 2016 därav inga siffror från föregående år  
Eventuella kommentarer: 

Ökningen har främst ägt rum inom ungdomsboendena och försörjningsstöd. 
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• Sjukfrånvaro i % per förvaltning, rullande 12 månader

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % 

IFO 6,6 7,01 7,26 

2015-12-31 –  
2016-12-31 

6,47 6,37 6,22 5,97  6,07  6,21 6,14 5,98  5,90  5,89  5,93  6,25 6,6 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

5,94 6,03 6,23 6,41 6,69 6,82 7,00 6,91 6,75 6,67 6,62 6,60 6,47 

Total sjukfrånvaro i % av arbetade timmar är kvoten mellan sjukfrånvaro timmar och arbetade timmar under en 12 månaders period. 

• Andel sjukfrånvaro i % a total sjukfrånvaro (59 dagar eller mer)

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

Antal 59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

IFO 8 65,02 66,15 

2015-12-31 –  
2016-12-31 

7 6  6 7  6  7  8  7  9  8  8  9  8 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

6 5 5  5  6  6  7  7  6  7  6  6  7 

 
 

Eventuella kommentarer: 

Uppgifter från 2015 och 2016 uppger antalet 
personer som är långtidssjukskrivna (59 
dagar eller mer) 



Sida 3 av 3 

• Antalet personer som har fler än 5 korttidssjukfrånvarotillfällen, rullande 12 månader).

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

IFO 23 20 21 

2015-12-31 –  
2016-12-31 

19 19  18 18  19  17  19  18  20  20  18  24  23 

2014-12-31 –  
2015-12-31 

11 12 13  15  15  15  17  16  17  17 18   18  19 

I denna tabell ingår även de anstallda som har särskilt högriskskydd från försäkringskassan, där FK betalar sjukpeng 80% från dag 1. 

Eventuella kommentarer: 
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2017-04-25 19(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF §  

Meddelanden 

Redogörelse  
1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 865-17
2. Ansökan till MUCF – Insatser för unga som varken arbetar eller

studerar
3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3779-16
4. Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP)

mellan Alvesta kommun och Brottsofferjouren i Växjö
5. Information från Migrationsverket – Migrationsverkets uppdrag att

anvisa kommuner att ta emot nyanlända
6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 523-17
7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4504-16
8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4665-16
9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 523-17
10. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål 865-17

Beredning 
NIF AU § 25, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

19.



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 1(2) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF  § 

Delegationsbeslut 

Redogörelse  
Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller fastställa 
delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Ekonomiskt bistånd, januari, februari, mars 2017
2. Barn och familj, januari, februari, mars 2017
3. Missbruk/vuxen, januari, februari, mars 2017
4. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 21 februari 2017
5. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 21 februari 2017
6. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 21 februari 2017
7. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 21 februari 2017
8. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 21 februari 2017
9. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 21 februari 2017
10. Förordnande som avdelningschef Missbruk/Vuxen, 1 mars 2017
11. Förordnande som avdelningschef Missbruk/Vuxen, 1 mars 2017
12. Beslut om delegationsrätt som socialsekreterare, 16 mars 2017
13. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av

handlingar, 20 mars 2017

Beredning 
NIF AU § 26, 2017-04-05 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden- för individ och familjeomsorg att 
besluta att notera informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

20.



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 2(2) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

NIF §  

Övriga frågor 21.
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