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Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 18 februari 2014 kl. 13:15 – 16:20 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 1 kl. 14:20 – 14:35 
 
1 - 10 

 
 
Beslutande 

 
 
Jimmy Hammarström (AA), ordf. 

 
 
 

 Siv Wittengård (M)  
 Allan Hellberg (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Stig Jakobsson (FP)  
 Peter Johansson (S)  ersätter Sebastian Ohlsson (S) 
 Bengt Svensson (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Martin Johansson (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Anita Thörn von Rosen (MP)  ersätter Monika Knutsson (C) 
 Kristina Borg (AA)  
 Margareta Viriden (AA)  ersätter Ingrid Lövgren (AA) 
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO 

Moa Blom, nämndsekreterare  
Maria Gabrielsson, avdelningschef 
försörjningsstöd § 1 
PeO Hjälmefjord, integrationsutvecklare 
§ 1 – 2  

Lisett Paredes, projektsamordnare § 1 – 
2  
Maryan Hassan, projektanställd § 1 – 2  
Marie-Louise Magnusson, ekonom § 3 
– 4  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-02-24 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Siv Wittengård (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-02-18 
Anslaget under tiden 2014-02-24 – 2014-03-17 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 1  

Informations- och diskussionsärenden 
 

a) Information från ordföranden 
PWC gör på uppdrag från revisionen en granskning av kommunala 
insatser för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. I 
marsmånad kommer en redovisning lämnas av PWC. 
 
Intervjuer för förvaltningschef IFO pågår och rekryteringen 
kommer förhoppningsvis vara klar inom det närmaste. 
 
Chef för barn, unga och familj, 1:e socialsekreterare på samma 
avdelning samt ordförande har haft ett möte med 
Migrationsverket, fler möten är inbokade för att skapa en plattform 
för samarbete. 
 

b) Information från förvaltningschefen 
På nämnden för individ- och familjeomsorg i juni 2013 hade 
avdelningschef för försörjningsstöd Maria Gabrielsson uppe en 
rapport angående bostadssituationen i Alvesta. Tyvärr kom inte 
arbetet med bostadssituationen igång då, det görs nu ett nytt försök 
och nämnden kommer att få ta ställning i frågan under våren. 
Diskussionerna på förvaltningen har nu intensifierats och en 
boendegrupp har skapats som för samtal med Allbohus. Frågor 
som har diskuteras är bland annat kategoriboende, andra 
handskontrakt och nyanlända. Det flyttar in fler människor till 
kommunen än det finns lägenheter och för att lösa situationer som 
uppstår behöver det vara ett tätt samarbete med Allbohus.  
 
Det nya året har inletts med ett arbete för att få till nya rutiner och 
riktlinjer för missbruksverksamheten på Loket. Det är nu full 
bemanning på Loket, Stjärnan och handläggarna för missbruk. 
Samverkansformer för dessa arbetsgrupper är på gång. 
 

c) Information från ledamöterna 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar om kommunala 
pensionärsrådet, de har bestämda teman för varje sammanträde. 
Nästa möte är den 26 februari. 
 
Ledamot Kauko Antbacke (KD) informerar om att det har 
genomförts en ökad polisspaning i kommunen vilket har genererat 
en lugnare och tryggare boendemiljö i Alvesta. 
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Ledamot Allan Hellberg (M) är representant i Nybygdenarvet och 
informerar om att avkastningen från skogen har varit relativt god 
och har i år resulterat i bidrag till mindre föreningar i samhället, 
Västra Torsås, och även till privatpersoner. 
 
Ledamot Martin Johansson (S) informerar om det nyöppnade 
diakonicentrumet i Växjö. Öppet hus kommer att hållas den 26 
februari. Även Alvestabor är välkomna till Diakonicentrum. 
 

d) Statistikredovisning, Stjärnan 
Redovisningen utgår. 
 

e) Information om SFI samt eventuell sysselsättning/Svar på övrig 
fråga 
Avdelningschef för försörjningsstöd Maria Gabrielsson redogör för 
hur det ser ut för de nyanlända och under vems ansvar de faller.  
 

f) Information om Båthuset 
Somalia-projektet tar slut och Båthuset tar vid. Båthuset kommer att 
fungera som ett info-center som ska rikta sig mot alla språkgrupper. 
Båthuset är beläget på Rönnedalsområdet. Språkkompetensen inom 
Båthuset kommer att förstärkas genom först praktikplatser och 
förhoppningsvis instegs- eller nystartsjobb. Tanken är att en ny 
projektansökan kommer att göras för detta. 
Inflyttning i Båthusets lokaler kommer troligtvis att ske i mars 
2014. 
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NIF § 2 Dnr 2014/12.100 

Handlingsplan för mångfald 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för mångfald 2014-01-23 

Redogörelse 
Handlingsplanen för mångfald har tagits fram med avsikt att belysa 
områden där förvaltningen för individ- och familjeomsorg (IFO) 
behöver utvecklas sett ur ett mångfaldsperspektiv. Planen har arbetats 
fram tillsammans med integrationsutvecklare, projektsamordnare, 
utredare och förvaltningschef. All personal har fått möjlighet att 
komma till tals och påpeka vilka områden de ser ett behov av att 
prioritera. 

En arbetsplats präglad av mångfald innebär ett flertal vinster. Graden 
av nytänkande är högre när människor med olika bakgrunder och 
erfarenheter möts och det skapar en förståelse för olika gruppers 
livssituation. 

Beredning 
NIF AU § 2 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg antar upprättad 
handlingsplan för mångfald samt ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en policy för mångfald.   
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 NIF § 3 Dnr 2014/14.040 

Redovisning av internbudget 2014 

Beslutsunderlag 
- 

Redogörelse 
Preliminär redovisning ges enligt nedan. 

 

Beredning 
NIF AU § 3 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett exempel av hur kommande ekonomiska 
uppföljningar kommer att se ut. 

  

Alvesta kommun
Nämnden för Individ och Familj

Prel resultat 2013 samt budget 2014 
Netto Netto

budget budget budget resultat resultat resultat Avvikelse budget budget
2013 2013 2013 2013 2013 2013 mot 2014 2014

verksamhet int kostn int kostn budget int kostn
Nämnd 0 641 641 0 737 737 -96 0 641
Förvaltningskontor, inkl projekt 2013 1 220 7 429 6 209 -202 6 160 6 362 -153 110 6 930
Barn och Familj 18 334 47 151 28 817 22 172 54 888 32 716 -3 899 22 930 55 459
Stjärnan 0 3 811 3 811 4 3 369 3 365 446 0 4 110
Ensamkommande Flyktingbarn 22 365 19 181 -3 184 22 708 20 814 -1 894 -1 290 22 465 21 249
Försörjningsstöd och Flyktingmottagning 6 950 29 549 22 599 7 747 39 919 32 172 -9 573 11 600 44 446
Arbetsmarknadsenhet inkl miljöverkstan 5 400 10 721 5 321 4 741 11 004 6 263 -942 5 400 11 988
Loket (missbruk vuxna) 70 4 600 4 530 480 6 400 5 920 -1 390 70 5 996

54 339 123 083 68 744 57 650 143 291 85 641 -16 897 62 575 150 819
nettokostnad 85 641 88 244

Avvikelse netto -16 897
RAM 2014 82 569
OBS! Ytterligare justeringar kan ske avseende ram 2014
Differens budget 2014 och ram (88 244 - 82 569), dvs 5 675 tkr för mycket i budget 2014 5 675

Förslag:
Minska Försörjningsstöd med 4,2 mnkr -4 200
Minska Placeringar med 1 årsplacering -1 475
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NIF § 4 Dnr 2014/15.040 

Bokslut 2013 

Beslutsunderlag 
- 

Redogörelse 
Preliminär rapport ges enligt nedan. 

 

Beredning 
NIF AU § 4 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar godkänna 
redovisningen. 

  

Resultat mot budget jämfört med prognos sept

Prognos Resultat Resultat
sept-13 2013 jfm

verksamhet netto mot budget prognos
Nämnd o styrelseverksamhet 0 -96 -96
Förvaltningskontor, inkl reception -289 -153 136
Barn och familj -4 507 -3 899 608
Stjärnan 306 446 140
Loket (missbruk) -2 467 -1 390 1 077
Försörjningsstöd -10 103 -9 573 530
Arbetsmarknad/integration -1 372 -942 430
Ensamkommande flyktingbarn -1 845 -1 290 555

Summa -20 277 -16 897 3 380
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NIF § 5 Dnr 2014/13.753 

Föreningsanslag, Länkarna 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för det fria sällskapet Länkarna i Alvesta 
verksamhetsåret 2013 

Redogörelse 
Det fria sällskapet Länkarna i Alvesta ansöker om föreningsanslag. 
2013 tilldelades de 22 000 kr samt att kommunen erbjöd sig att trycka 
upp broschyrer och informationsmaterial. 

I deras verksamhetsberättelse för 2013 skriver de att de vill behålla 
samma bidrag alternativt att det höjs eftersom det har tillkommit 
medlemmar. 

Beredning 
NIF AU § 6 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden för individ- och 
familjeomsorg att bevilja Länkarna 15 000 kr. Bidraget kan komma att 
omprövas vid ett ökat medlemsantal. Förvaltningen ska erbjuda 
Länkarna hjälp med att utveckla verksamheten mot ett ökat 
medlemsantal. Förvaltning ska också se över möjligheterna att 
utveckla en samverkan mellan Länkarna och socialtjänsten i Alvesta. 

Yrkanden 
Hagar Valtersson (C) yrkar att bidraget ska täcka det redovisade 
underskottet på 20 500 kr samt att förvaltningen ska erbjuda Länkarna 
hjälp med att utveckla verksamheten mot ett ökat medlemsantal. 
Förvaltning ska också se över möjligheterna att utveckla en 
samverkan mellan Länkarna och socialtjänsten i Alvesta. 

Jimmy Hammarström (AA) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden på Hagar Valterssons (C) yrkande och 
Jimmy Hammarströms (AA) yrkande. Ordföranden finner att 
nämnden har beslutat enligt Jimmy Hammarströms (AA) yrkande. 

Omröstning begärs. 

§ 5 forts nästa sida 
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§ 5 forts. 
Nämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär röst på 
Jimmy Hammarströms (AA) yrkande. Nej-röst innebär avslag till 
Jimmy Hammarströms (AA) yrkande. 

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster så beslutar nämnden att bifalla Jimmy 
Hammarströms (AA) yrkande. 

Röster redovisas i bilaga till protokollet. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beviljar Länkarna 15 000 kr. 
Bidraget kan komma att omprövas vid ett ökat medlemsantal. 
Förvaltningen ska erbjuda Länkarna hjälp med att utveckla 
verksamheten mot ett ökat medlemsantal. Förvaltning ska också se 
över möjligheterna att utveckla en samverkan mellan Länkarna och 
socialtjänsten i Alvesta. 
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NIF § 6 Dnr 2013/101.003 

Förslag på ändring i nämndens reglemente 

Beslutsunderlag 
Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg, KF 2013-
12-10 

Redogörelse 
Vid föregående sammanträde beslutade nämnden att tillskriva 
Kommunstyrelsen om att göra ett antal ändringar i reglementet. 
Nämnden måste ånyo fatta beslut i ärendet då det är 
Kommunfullmäktige som ska revidera reglementet. 

§ 11 Öppna sammanträden 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har rätt att ha offentliga 
sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Nämnden skall 
besluta om ett sammanträde skall vara offentligt. 
År 2009 ändrade sekretesslagen namn till Offentlighets- och 
sekretesslagen. 

§ 12 Ordföranden 
Det åligger Nämnden för individ- och familjeomsorgs ordförande att: 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
- främja samverkan mellan Utbildningsnämnden och kommunens 
övriga nämnder 
Det bör stå att ordföranden ska främja samverkan mellan nämnden för 
individ- och familjeomsorg och kommunens övriga nämnder. 

§ 17 Utskott 
Inom Nämnden för individ- och familjeomsorg kan finnas ett 
arbetsutskott. Nämnden beslutar om arbetsutskott ska inrättas. 
Nämnden beslutar om arbetsutskottets sammansättning, inriktning och 
sammanträdesformer. 
 

§ 6 forts. nästa sida 
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§ 6 forts. 
I kommunallagen 6 kap 20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd 
skall ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något 
om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall finnas. 

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

Beredning 
NIF AU § 7 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg tillskriver 
Kommunfullmäktige att göra följande ändringar i reglementet: 

1. § 11 Öppna sammanträden 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har rätt att ha offentliga 
sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. Nämnden 
skall besluta om ett sammanträde skall vara offentligt. 
 
Ovanstående text föreslås ersättas med följande: 
 
§ 11 Öppna sammanträden 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har rätt att ha offentliga 
sammanträden/informationsmöten, förutom i de ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Nämnden skall besluta om ett sammanträde skall 
vara offentligt. 
 

2. § 12 Ordföranden 
Det åligger Nämnden för individ- och familjeomsorgs ordförande 
att: 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
- främja samverkan mellan Utbildningsnämnden och kommunens 
övriga nämnder. 
 

§ 6 forts. nästa sida 
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§ 6 forts. 
 
Ovanstående text föreslås ersättas med följande: 

 
§ 12 Ordföranden 
Det åligger Nämnden för individ- och familjeomsorgs ordförande 
att: 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
- främja samverkan mellan nämnden för individ- och 
familjeomsorg och kommunens övriga nämnder. 
 

3. § 17 Utskott 
Inom Nämnden för individ- och familjeomsorg kan finnas ett 
arbetsutskott. Nämnden beslutar om arbetsutskott ska inrättas. 
Nämnden beslutar om arbetsutskottets sammansättning, 
inriktning och sammanträdesformer. 
 
Ovanstående text föreslås ersättas med följande: 
 
§ 17 Utskott 
Inom Nämnden för individ- och familjeomsorg kan det finnas två 
utskott, ett arbetsutskott och ett individutskott. Nämnden beslutar 
om utskotten ska inrättas. Nämnden beslutar om utskottens 
sammansättning, inriktning och sammanträdesformer. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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NIF § 7 Dnr 2014/17.700 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) 

Beslutsunderlag 
- 

Redogörelse 
Enligt 16 kap 6f § SoL så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Inspektionen för 
vård och omsorg, Kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 

Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd 
beslutet gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för 
beslutet. 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har för kvartal 4 2013 
ett (1) ej verkställt beslut att inrapportera. Beslutet gäller beviljande av 
kontaktfamilj och 309 dagar har förflutit sedan dagen för beslutet.  

Beredning 
NIF AU § 8 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner rapporteringen 
och översänder densamma till Kommunfullmäktige för kännedom. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 
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NIF § 8  

Meddelanden 

Redogörelse 
• Redovisning av tillsyn enligt alkohollagen. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar notera redovisade 
meddelanden till protokollet. 
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NIF § 9  

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
1. Försörjningsstöd, december 2013, januari 2014 
2. Barn, unga och familj, december 2013, januari 2014 
3. Missbruk, december 2013, januari 2014 

Beredning 
NIF AU § 10 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner fattade 
delegationsbeslut. 
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NIF § 10  

Övriga frågor 

Redogörelse 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde 
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