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Sammanträdesdatum 

2016-12-12 1(18) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 12 december 2016 kl. 13.15 – 16.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 66 och § 67 kl. 14:30 – 14:50 

 

§ 61 - § 72 

 
 
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) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Janna Tisjö (V)    
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Linnéa Gillén, nämndsekreterare 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Dannijel Nygren Aberzol, 

förvaltningsekonom § 62-64 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 67 

Golnoush Keshavarzi Lundén, 

projektledare § 68 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-12-14 kl. 13:00  

Sekreterare 
 

 

 Linnéa Gillén  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Gunnel Nordahl (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-12-12 

Anslaget under tiden 2016-12-15 – 2017-01-05  

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

Underskrift   
 Linnéa Gillén  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 61  

Informations och diskussionsärenden 

 

a) Information från ordföranden 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) har tillsammans med 

förvaltingschef Gunilla Kaij Bevheden träffat revisorerna. 

Revisionen anser att nämnden för Individ- och familjeomsorg 

arbetar bra med arbetsmiljön. Revisionen föreslår att nämnden för 

Individ- och familjeomsorg ska följa upp ekonomin i förvaltningen 

med genom att göra nedslag i det ekonomiska läget vid 

exempelvis nämnden för individ- och familjeomsorgs 

sammanträde i april och september. Det ekomomiska läget ska då 

redovisas i siffror. 

 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) har tillsammans med Helen 

Gustavsson (M) deltagit vid sammanträde med 

Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet har ett 

antal processer igång och har bland annat genomfört en förstudie 

som sedermera drogs tillbaka på grund av att Arbetsförmedlingen 

och Växjö kommun dragit sig ur projektet. Sebastian Ohlsson 

valdes till ordförande i Samordningsförbundet Värend. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden har varit på möte 

angående Social Jour. Ljungby kommun hade i uppdrag att lämna 

förslag på utformning av en Social Jour men har inte lyckats 

genomföra detta. Ett nytt förslag resulterade i att Värnamo 

kommun ska titta på en ny utformning av en Social Jour 

tillsammans med sina kringkommuner. Det kommer vidare ske en 

diskussion om huruvida kommunerna i Kronobergs län ska 

medverka.  

 

Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden informerar om att ESF- 

projekt i Kronobergs län gällande etablering av nyanlända genom 

lokal samverkan mellan olika aktörer har beviljats. 

 

Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden informerar om att flytten 

av barnen som bott på ungdomsboendet Ekhagen i Grimslöv är 

påbörjad och pågår. Ekhagen är hyrt av förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg hela år 2017 men en uppsägning kommer att 

lämnas in snarast. Genom avslutande av verksamheten på HVB-

hemmet Ekhagen i Grimslöv har arton personal slutat.  Två 

personal har meddelats om varsel, övriga slutat eller omplacerats 

sedan tidigare. 
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c) Information från ledamöter 

Peter Johansson (S) har deltagit vid tillgänglighetsrådet i Alvesta 

Kommun 1 december 2016. Diskussion fördes gällande hyrorna på 

LSS-boende. Det väntas beslut om ett nytt reglemente för 

Tillgänglighetsrådet i Alvesta kommun vid nästa sammanträde.  
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NIF § 62                           Dnr.NIF2016/49.042 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av oktober 2016, 10 november 2016 

2. Nyckeltal per oktober 2016 

Redogörelse 

Genomgång av resultat och helårsprognos för 

IFO per den siste oktober 2016 med ett 

underskott på -5 193 tkr. 

Beredning 

NIF AU § 56 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Ekonom 

Avdelningschefer 

Akten 
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NIF § 63 Dnr. NIF 2015/185.012 

Återrapportering internkontroll 2016 

Beslutsunderlag 

1. Återrapportering av internkontroll 2016, 30 november 2016 

Redogörelse 

Nämndens internkontrollplan för 2016 har varit levande i 

organisationen under året. Ett aktivt arbete har skett med mål, 

verksamhetsplanering, ledningssystem och samarbetsrutiner.  

Det kan konstateras att attestreglementet följts på ett bra sätt i 

förvaltningen. Delegationsordningen, arbetsmiljön och 

löner/analyslistor följer också de krav som kan ställas på ordning och 

reda. Mindre anmärkningar finns på representation och sjukfrånvaron. 

Det kommer att åtgärdas inom en snar framtid. 

Det som framkommit är att det återstår att säkerställa avsläpp av 

betalningar i Procapita ,verksamhetssystemet, inom avdelningen 

ekonomiskt bistånd. Personen som gör avsläppet beviljar också 

utbetalningar. Kontrollmomentet finns därför med i nämndens 

internkontrollplan för 2017, för att fokus på åtgärd ska ske. Loggkoll 

pågår sporadisk men utan dokumentation, vilket gör att det fortfarande 

finns en risk att säkerhet i användande av uppgifter i Procapita inte 

uppfylls. Kontrollmomentet finns därför med i nämndens 

internkontrollplanen för 2017. 

Handläggning, dokumentation och rättssäkerhet på avdelningarna 

Barn och familj och Missbruk/vuxen har arbetats med under året och 

därmed har det säkerställts att föreskrifter och lagar följs. 

Ständig uppföljning av verksamhetsplanen har skett och diskussion på 

arbetsplatsträffar och avdelningschefsträffar. Ledningssystemets 

huvudprocesser blev färdiga i juni 2016. Planering har skett för att 

genomföra egenkontroll av att ledningssystemet följs. Därför kommer 

dessa kontrollmoment att finnas med i nämndens interkontrollplan för 

2017. 

Att säkerställa att nämnden har kontroll på intäkter har påbörjats under 

året. En rutin ska färdigställas under 2017. 

All personal på förvaltningen ska känna till att tillbudsrapportering 

ska göras. Påminnelse om rutinen är viktigt att fortsätta med 2017.   

Beredning 

NIF AU § 58 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorgen beslutar att godkänna 

återrapporteringen för internkontroll 2016. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonom 

Kvalitetssamordnare 

Avdelningschefer 

Akten 
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NIF § 64 Dnr NIF2016/141.012 

Internkontrollplan 2017 

Beslutsunderlag 

1. Internkontrollplan 2017, 8 november 2016 

Redogörelse 

Efter analys av internkontrollplan 2016 har 

förslag om internkontrollplan 2017 tagits fram. 

Flera rutiner i internkontrollplanen bedöms finnas 

med i internkontrollplanen 2017. Några nya 

rutiner har tillkommit. 

Beredning 

NIF AU § 57 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar 

att anta internkontrollplan för 2017. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschefer för vidarebefordran till samtlig 

personal 

Förvaltningschef 

Ekonom 

Kvalitetssamordnare 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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NIF § 65 Dnr NIF2016/142.700 

Förslag till treårigt avtal om idéburet 
partnerskap med Brottsofferjouren Växjö 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse om överenskommelse, Brottsofferjouren, 17 augusti 

2016 

2. Mall för överenskommelse, Brottsofferjouren, 17 augusti 2016 

Redogörelse 

Brottsofferjouren(Boj) i Växjö har lämnat ett förslag till Alvesta 

kommun om att ingå ett treårigt idéburet partnerskap. I nuläget gör 

Alvesta kommun, NIF, ett ettårigt avtal om gången med 

Brottsofferjouren.  

Boj skriver i förslaget att sedan 2015 gäller EU:s brottofferdirektiv 

med miniregler för stöd till brottsutsatta. För att stödet till brottsutsatta 

i Alvesta kommun skall bli tillförsäkrade ett stöd som är mer 

långsiktigt, föreslår Boj i skrivelsen att vi tecknar ett treårigt avtal 

from 2017. 

Under 2016 betalar Alvesta kommun 2 kronor per invånare till Boj, 

och i förslaget ligger samma belopp för 2017. Per 30 september 

uppgick Alvesta kommuns befolkning till 19 739 personer, och då 

skulle beloppet för 2017 vara 39 478 kronor.  

För 2018 och 2019 föreslås beloppet uppräknas till 2,10 respektive 

2,20 kronor per kommuninvånare. 

Förvaltningschefen bedömer att det är viktigt att det finns en 

långsiktig planering för Brottsofferstödet i Alvesta kommun och att 

NIF ingår ett treårigt idéburet partnerskap med Brottsofferjouren i 

Växjö. 

Beredning 

NIF AU § 59 

Beslut 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ingå treårigt 

idéburet partnerskap med Brottofferjouren i Växjö. 

2. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att bevilja stöd 

för 2017 till ett belopp på två kronor per folkbokförd invånare i 

Alvesta kommun per 1 januari 2017. 
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Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Akten 
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NIF § 66 Dnr NIF2015/160.106 

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk 
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 

1. Samverkansöverenskommelse 2016-2019 

2. Tilläggsbeskrivningar och kompletteringar gällande 

länssamverkansöverenskommelsen, 14 oktober 2016. 

Redogörelse 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en 

gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas 

behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad 

gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk 

behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, 

jämställda och tillgängliga. Insatserna bör utformas med beaktande av 

regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan 

för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för 

utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att 

erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. 

Inriktningen i denna överenskommelse ska vara utgångspunkten för de 

närmaste tre åren.  

Det övergripande syftet är att öka tillgängligheten till stöd och 

behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka psykisk 

ohälsa. En central utgångspunkt är att förstärka kommunernas och 

landstingens kapacitet och möjligheter att göra analyser av behov och 

utmaningar, lokalt och regionalt, på området psykisk hälsa. 

Analyserna ska ligga till grund för arbetet med att identifiera lokala 

och regionala utmaningar på kort och lång sikt. Följande 

handlingsplan skapar förutsättningar för en ändamålsenlig 

implementering av bästa tillgängliga kunskap för att främja psykisk 

hälsa och ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.  

Beredning 

NIF AU § 60 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ingå 

samverkansöverenskommelse om personer med psykisk 

funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län. 
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Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Akten 
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NIF § 67  

Information om ensamkommande flyktingbarn 

Redogörelse 

Information angående ensamkommande flyktingbarn lämnas under 

sammanträdet. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 68  

Information om projektet Väninnor till väninnor 

Redogörelse 

Information angående projektet Väninnor till väninnor lämnas under 

sammanträdet. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen i protokollet. 
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NIF § 69  

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 – 28 november 2016 

3. Lex Sarah – Rapport 21 november 2016 

4. Lex Sarah – Anmälan 22 november 2016 

Beredning 

NIF AU § 62 

 Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att notera informationen 

avseende arbetsmiljön till protokollet. 
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NIF § 70  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Beslut i mål nr. 4010-15 

2. Beslut i mål nr. 3665-16 

3. Beslut i mål nr. 3665-16 

4. Underrättelse i mål nr. 7460-16 

5. Dom i mål nr. 3164-16 

6. Dom i mål 3134-16 

Beredning  

NIF AU § 63 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-12-12 17(18) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 71    

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, Barn och familj och Missbruk/vuxen oktober 

2016 

2. Förordnande av 1:e socialsekreterare missbruk/vuxen 

3. Förordnande av 1:e socialsekreterare missbruk/vuxen 

4. Delegationsbeslut förvaltningschef, Lex Sarah 

Beredning 

NIF AU § 64 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 72  

Övriga frågor   

Uppdaterad mötesplan.  

Ordföranden önskade ledamöterna God Jul och 

ett Gott Nytt år.  


