
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 1(13) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningens lokaler, Hagavägen 3, Alvesta 26 september 2016 

kl. 13.15 – 16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 41 och § 42 kl. 14.30 – 15.00 

 

39 - 48 

 
 
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. 

Veronica Kobak (M)  

Janna Tisjö (V)  

 

 

 

 

Ersätter Martin Rosén (S)  

 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

Ersätter Tommy Everthsson (AA) 
 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Linnéa Gillén, nämndsekreterare 

Helena Svensson, familjerättssekreterare 

§ 40 

  

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 41 

Sara Hagström, avdelningschef 

ungdomsboendena § 42 

Marie Andersson, fackförbundet Vision 

§ 42 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-09-29 kl. 13.30  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Bengt Svensson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-09-26 

Anslaget under tiden 2016-09-30 – 2016-10-21 

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

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 39  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

 

Ordföranden redogör för att man har möte med 

Samordningsförbundet Värend. Man diskuterade bland annat 

förbundets arbetssätt. Man diskuterade även de processer man 

startat upp.  

 

Ordföranden berättar att man har varit på seminarium om 

förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.  

 

Ordföranden har även varit på träff med landshövdingen rörande 

mottagande och integration av kvinnor och män, flickor och pojkar 

i Kronobergs län. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

 

Förvaltningschefen redogör för att sommaraktiviteterna för barn 

och ungdomar i kommunen har varit uppskattade och att det har 

varit en lugn sommar.  

 

Förvaltningen har varit involverad i dels karnevalen och Alvesta 

folkfest.  

 

Projektet Väninnor till Väninnor startar upp och syftar till att 

aktivera kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Alvesta kommun är medsökare i ett ESF-projekt gällande 

multikompetenta team för att stärka mottagande av nyanlända i 

samverkan med övriga kommuner i Kronoberg. 

 

Förvaltningen för diskussion med verksamhet Framtid Kronoberg 

om att förstärka aktiviteter som är förlagda i Alvesta. 

 

Det redogörs för att man har haft 290 ungdomar i feriejobb i 

kommunen.   

 

c) Information från ledamöter 

Stig Jacobsson redogör för att man har varit på 

tillgänglighetsrådet. 

Helene Andersson redogör för att man varit på kommunalt forum 

på Högåsen. Det handlade bland annat om barn och ungdom och 

även om äldrevården.  
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NIF § 40  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 41 Dnr NIF2016/49.042 

Ekonomisk uppföljning per augusti 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av augusti 2016 

2. Delårsrapport januari-augusti 2016 

Redogörelse 

Genomgång av resultat och helårsprognos för IFO per den siste 

augusti 2016 med ett underskott på -5 555 tkr.  

Den största anledningen till underskottet är att IFO-förvaltningen har 

nödgats justera prognosen för försörjnings- och flyktingstöd. Även om 

man på goda grunder kan förvänta en minskad nivå över året är det ett 

faktum att nivån från slutet av 2015 är den högsta som varit och den 

kvarstod fortfarande in på 2016. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Ekonom 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Akten 
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NIF § 42 Dnr NIF2015/167.001 

Förslag till omorganisation utifrån regeringens förslag 
om minskade ersättningar för ensamkommande barn 
januari 2017 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, förvaltningschef och avdelningschef för 

ungdomsboendena, 26 augusti 2016 

2. Organisationsskiss över avdelningen för ungdomsboendena 

3. Riskbedömning och handlingsplan, 15 augusti 2016 

4. Riskbedömning och handlingsplan, 9 september 2016 

Redogörelse 

Den 21 juni 2016 kom regeringens promemoria ” Ett nytt 

ersättningssystem för mottagagande av ensamkommande barn 

och unga.” 

I den föreslås att ersättning per barn och dygn sänks från 1900 

kronor till 1350 kronor vad avser asylbarn och barn med 

uppehållstillstånd upp till 18 år. För barn över 18 vilka innehar 

uppehållstillstånd föreslås en sänkning från 1900 kronor till 750 

kronor. Förändringen skulle träda i kraft 1 januari 2017. 

Denna förändring skulle utifrån den beräkning som 

förvaltningen gjort innebära en sänkning av intäkter på ca 23 

miljoner kronor helår 2017. 

Beredning  

NIF AU § 39 

Yrkanden 

Benny Lundh Johansson (SD) yrkar återremiss på arbetsutskottets 

förslag. Med anledning av regeringens förslag om minskade 

ersättningar för ensamkommande barn i Alvesta kommun så vill man 

att det skall utredas att åldersbestämma ensamkommande barn i 

Alvesta kommun. Vi tycker att det inte går att ta ett beslut innan detta 

har genomförts och fastställts.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Benny Lundh Johanssons (SD) förslag mot 

arbetsutskottets förslag och finner att man beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar om föreslagen 

organisation och budget för boendena för ensamkommande 

barn. 

Reservationer 

Benny Lundh Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef ungdomsboendena 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 8(13) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 43 Dnr 2014/64.750 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) 

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. 

Det finns för tillfället inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

rapporteringen och översända densamma till Kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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NIF § 44 Dnr NIF2016/67.007 

Revision- övergripande granskning av intern kontroll 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från revisorerna, 26 april 2016 

2. Revisionsrapport, övergripande granskning av intern kontroll, 26 april 2016 

3. Svarsskrivelse, 26 augusti 2016 

Redogörelse 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun har 

PwC granskat kommunens arbete med den interna kontrollen.  

Den 25 april 2016 beslutade revisorerna att överlämna rapporten till 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

I bilagd svarsskrivelse föreslås ett antal åtgärder för att åtgärda de 

brister man funnit i granskningen. Svar på rapporten önskas senast 2 

september, anstånd är begärt och beviljat till nämndens sammanträde 

26 september.   

Beredning  

NIF AU § 40 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att översända 

föreslagen skrivelse till kommunens revisorer. 

Protokollet skickas till 

Revisorerna 

Akten 
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NIF § 45  

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. Tillbudsrapport, 8 juli 2016  

3. Information från förvaltningschef om lokalsituationen 

Beredning  

NIF AU § 41 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen avseende arbetsmiljön till protokollet. 
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NIF § 46  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Dom i mål nr. 4449-15 

2. Dom i mål nr. 1978-16 

3. Dom i mål nr. 2301-15 

4. Beslut i mål nr. 2044-16 

5. Slutligt beslut i mål nr. 2044-16 

6. Dom i mål nr. 726-16 

7. Dom i mål nr. 1503-16 

8. Beslut i mål nr. 1693-16 

9. Beslut i mål nr. 1610-16 

10. Förordnanden i mål nr. 1610-16 

11. Dom i mål nr. 400-16, 564-16 

Beredning  

NIF AU § 42 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 47    

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 maj, juni, juli 2016 

2. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering 

av handlingar 

3. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering 

av handlingar 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 48    

Övriga frågor 

Stig Jacobsson (L) ställer frågan om arbetsmarknadsavdelningen får 

sälja det man producerar på avdelningen. 

 

 

 

 


