
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-22 1(16) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 22 juni 2016 kl. 13.15 – 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 29 och § 30 kl. 14.20 – 14.40 

Ajournering under § 31 kl. 15.50–15.55 

 

27 - 38 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Helene Andersson (C), 1:e vice ordf. 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 

Sara Karlsmo (M) 

Tommy Everthsson (AA) 

 

 

 

 

Ersätter Martin Rosén (S) 

 Stig Jakobsson (L)  
 Janna Tisjö (V) Ersätter Benny Lundh Johansson (SD) 
   
   
   
Närvarande ersättare Mubarak Ise (S)  Veronika Kobak (M)  
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Kenth Söderling, avdelningschef 

arbetsmarknadsavdelningen § 28 

Sara Hagström, avdelningschef 

ungdomsboendena § 31 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 32 

Hans Österman, avdelningschef barn och 

familj § 33 

Ida Eriksson, ordförande i 

ungdomsrådet § 34 

Josefine Blomander, ansvarig för 

ungdomsrådet/fältsekreterare § 34 

Martin Dahl, fältsekreterare § 34 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-07-01 kl. 08.30  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-06-22 

Anslaget under tiden 2016-07-04 – 2016-07-25 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 4, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 27   

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

 

Ordföranden hälsar Tommy Everthsson (AA) välkommen till 

nämnden som ordinarie ledamot.  

 

Ordföranden informerar om att man tillsammans med 

förvaltningschef har blivit intervjuad av Uppdrag Granskning med 

anledning av en händelse på ett av kommunens ungdomsboenden. 

 

Det redogörs för att man har haft ett möte med de gode män som 

har barn på kommunens ungdomsboenden för ensamkommande 

barn och att mötet gick bra. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

 

Förvaltningschef informerar om att man har ansökt pengar och 

blivit beviljade pengar för ett projekt som heter Väninnor till 

väninnor.  

 

Man har rekvirerat pengar för att bygga upp arbetet verksamhet för 

hantering av våld i nära relationer.  

 

Arbetet med start av social jour har fördröjts. Man arbetar vidare 

för uppstart innan årsskiftet. 

 

Förvaltningen för individ och familjeomsorg gör i samverkan med 

UF och Kultur&Fritid olika sommaraktiviteter för barn och 

Ungdom 

I Alvesta. Sommarskola för högstadie och IM elever. För barn 

upp till 12 år på Grönkulla och Prästängsskolan finns aktiviteter i 

olika grupper för att skapa en karneval för barnen från de två 

skolorna den 9 september. 

Fritidsgården är öppen hela sommaren. Olika projekt för kultur, 

integration, arrangörskunskap, fotboll, och dans sker i Torps bruk, 

Moheda och Vislanda olika sommaraktiviteter. Under juli månad 

sker olika gruppaktiviteter för ungdomarna på boendena, då dessa 

inte kan få sommarjobb i kommunen pga de är sylsökande. Flera 

av sommaraktiviteterna kommer att resultera i presentationer i 

samband med Alvesta Folkfest den 10 september. 
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Finansiering sker genom utbetalat bidrag på ca 900 tkr från 

Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor, genom 

Personalkontoret och de tre förvaltningarnas budgeterade medel.  

 

c) Information från ledamöter 

 

Ledamot Peter Johansson (S) redogör för att man har varit på möte 

med tillgänglighetsrådet. Man informerar om Virda bad och 

sportcenter. En brygga har lagts ut för göra badplatsen mer 

tillgänglig. 

 

Ledamot Gunnel Nordahl (S) berättar att man varit på möte med 

KPR. 

 

1:e vice ordförande Helene Andersson (C) redogör för att man 

tillsammans med förvaltningschef har varit på 

Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten för de som befinner sig nära 

arbetsmarknaden kommer att sjunka medan den kommer att vara 

fortsatt hög för de som befinner sig långt från arbetsmarknaden.  
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NIF § 28 Dnr NIF2016/73.001 

Förslag till ny organisation arbetsmarknadsavdelningen 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ny organisation, 20 maj 2016 

2. Budgetbilaga, 20 maj 2016 

3. Riskbedömning och handlingsplan, 10 juni 2016 

Redogörelse 

Utanförskapet kostar idag Sverige och Alvesta Kommun stora 

summor. Arbetsförmedlingen vittnar att 70 % av de inskrivna har 

behov av något stöd. Orsaker kan t.ex. vara språk eller något 

funktionshinder. 

Förvaltningen bedömer att majoriteten av de som nu skrivs in på 

Arbetsmarknadsavdelningen har mycket låg utbildningsbakgrund, har 

små svenskakunskaper och ringa eller ingen arbetslivserfarenhet. 

Insatserna för att stötta personerna att bli självförsörjande behöver 

utföras på nya sätt jämfört med innan. Tiden för att komma i 

självförsörjning bedöms vara avsevärt längre än tidigare. 

I underlaget redogörs det för ett förslag till förändring av 

arbetsmarknadsavdelningens organisation, vilken enklare ska kunna 

möta de nya förutsättningarna man står inför. 

Beredning  

NIF AU § 25 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna ny 

organisation för arbetsmarknadsavdelningen. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 

Akten 
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NIF § 29 Dnr NIF2016/56.700 

Förslag om permanent arbetsgrupp för projektansökningar 
inom IFO 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 29 mars 2016 

2. Förslag till svarsskrivelse 10 juni 2016 

Redogörelse 

För att undvika att Alvesta kommun går miste om potentiella 

statsbidrag föreslås det att en arbetsgrupp skall tillsättas och att denna 

kan ha fokus på att söka statsbidrag, kontinuerligt arbeta med att sänka 

arbetslösheten och öka möjligheterna att även driva egna projekt. 

Beredning  

NIF AU § 26 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att översända 

föreslagen skrivelse till förslagsställaren. 

Protokollet skickas till 

Förslagsställaren 

Akten 
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NIF § 30 Dnr NIF2016/71.004 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag § 9, Sydarkiveras Förbundsstyrelse, 4 mars 2016 

2. Förslag till gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 

betydelse, 23 februari 2016 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Sydarkivera är en arkivorganisation som bistår 

sina medlemmar med bland annat tillsyn enligt arkivlagen, riktlinjer 

och mallar avseende arkivverksamhet. 

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, 

meddelanden och loggar. När kommunikationen sker i arbetet hos en 

kommun eller ett regionförbund blir spåren allt som oftast allmän 

information.   

En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och 

kortvarig betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver 

den inte sparas längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga 

regler för att allmänheten ska veta vilken information som raderas 

(gallras/förstöras), eftersom allmänheten har rätt till insyn i 

kommunernas verksamhet. 

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse 

är en förutsättning för att komma igång med den digitala 

sophanteringen. Då är det möjligt att börja slänga allt skräp som 

kommer in till myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika 

loggfiler. 

Beredning  

NIF AU § 30 

Beslut 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar anta 

gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse att 

gälla från och med 1 juli. 

2. Nämnden beslutar att översända synpunkter till kommunens 

kanslichef för vidare hantering.  

Protokollet skickas till 

Samtliga chefer för vidarebefordran till personal  

     § 30 forts. nästa sida 
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§ 30 forts  

Akten    

Flytta upp gallringsplan tills efter projektgrupp för IFO. 
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NIF § 31  

Information från ungdomsboendena 

Redogörelse 

Avdelningschef för ungdomsboendena lämnar information om 

avdelningen under sammanträdet. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschef ungdomsboendena 
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NIF § 32 Dnr NIF2016/49.042 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos helår 2016 

2. Uppföljning av maj 2016 

3. Nyckeltal per maj 2016 

4. Förslag till åtgärder för budget i balans, 13 juni 2016 

Redogörelse 

Prognostiserat resultat för IFO per maj 2016 är ett underskott på 9,7 

mkr.  

Beredning  

NIF AU § 28 

Beslut 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

förvaltningens förslag till åtgärder för en budget i balans. 

2. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge 

arbetsutskottet den 5 september 2016 i uppdrag att vid behov 

tillskriva kommunfullmäktige angående budgeten. 

Protokollet skickas till 

Ekonom 

Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-22 11(16) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 33 Dnr NIF2015/172.007 

Information – revisionsrapport samverkan kring barn i 
behov av särskilt stöd 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport Granskning av samverkan kring barn i behov av 

särskilt stöd, 29 mars 2016 

2. Förslag till svarsskrivelse, 18 maj 2016 

3. Komplettering till förslag till svarsskrivelse, 10 juni 2016 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna i Alvesta kommun har PwC genomfört 

granskning av ovanstående. Syftet är att granska om 

utbildningsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg har 

en ändamålsenlig samverkan för att arbeta förebyggande, främjande 

och åtgärdande vad gäller barn i behov av särskilt stöd. 

Rapporten överlämnades 14 mars till nämnden för Individ- och 

familjeomsorg samt till utbildningsnämnden. 

Svar önskas senast 1 juni 2016 med en redogörelse för vilka åtgärder 

som kommer att vidtas med anledning av rapporten.  

Beredning  

NIF AU § 31 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Revisorerna 

Akten 
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NIF § 34 

Information från ungdomsrådet 

Redogörelse 

Med anledning av fråga ställd av nämndsledamot (NIF § 96/2015), 

(NIF § 15/2016) rörande ungdomsrådets verksamhet skall information 

lämnas till nämnden av kommunens fältsekreterare. 

Representanter för ungdomsrådet informerar nämnden om 

verksamheten. Kommunens fältsekreterare informerar om sitt arbete. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 35  

Arbetsmiljö på förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

Redogörelse 

Med anledning av den pressade situationen personal på förvaltningen 

befinner sig i rapporteras information om arbetsmiljön på 

förvaltningen genom en stående punkt på dagordningen. Lex Sarah-

anmälan, tillbud och olyckor.  

1. Sjukfrånvarostatistik – nämnden för individ- och familjeomsorg 

2. Riskbedömning och handlingsplan gällande arbetsmiljön, 10 juni 2016 

3. Lex Sarah-rapport, 10 maj 2016 

4. Lex Sarah-rapport, 31 maj 2016 

Beredning  

NIF AU § 34 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen avseende arbetsmiljön till protokollet. 
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NIF § 36  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Beslut om prövningstillstånd 

2. Beslut i mål nr. 1193-16 

3. Beslut i mål nr. 1199-16 

4. Samverkansavtal, Barnahus i Kronobergs län 

5. Dom i mål nr. 588-16 

6. Dom i mål nr. 1006-16 

7. Beslut i mål nr. 1783-16 

8. Beslut i mål nr. 1978-16 

9. Revision – personalsituationen och arbetsmiljön inom nämnden för individ- och 

familjeomsorg 

10. Revision – hantering av allmänna handlingar och arkivvård 

Beredning  

NIF AU § 35 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 37    

Delegationsbeslut 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin 

beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av 

nämnden antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

 

1. Ekonomiskt bistånd mars, april, maj 2016 

2. Barn och familj, februari, mars, april 2016 

3. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering 

av handlingar 

4. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering 

av handlingar 

5. Förordnande av avdelningschef missbruk/vuxen 

6. Förordnande av 1:e socialsekreterare missbruk/vuxen 

7. Förordnande av 1:e socialsekreterare missbruk/vuxen 

8. Förordnande av 1:e socialsekreterare missbruk/vuxen 

9. Förordnande av avdelningschef barn och familj 

10. Förordnande av avdelningschef barn och familj 

11. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering 

av handlingar 

12. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om verksamhetsbidrag 

Brottsofferjouren Växjö 

13. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om verksamhetsbidrag 

Fria Sällskapet Länkarna 

14. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om verksamhetsbidrag 

Adoptionscentrum Sydöst 

15. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om verksamhetsbidrag 

BRIS region Syd 

Beredning  

NIF AU § 36 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 38    

Övriga frågor 

2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) ställer en allmän fråga. 

 

 

 

 

 


