
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 1(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta 25 september 2017 kl. 13:15 – 16:50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 55 och § 56 kl. 14:50 – 15:05 

 

§ 53, 55-64 

 Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 53-57, 63, 61, 59-60, 62, 64 

 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Peter Danforth Öhman (S)              Ersätter, Anita Thörn von Rosen (MP) 

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

Veronica Kobak (M)                       Ersätter Sara Karlsmo (M) 

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

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

Linnea Gillén, nämndsekreterare  

Irén Johansson, kvalitetssamordnare § 54 

Maria Gabrielsson, avdelningschef ekonomiskt bistånd §§ 54, 59 

Camilla Delsmo, socialsekreterare § 55 

Per- Olof Hjälmefjord, integrationsutvecklare § 56 

Carola Johansson, 1:e socialsekreterare § 57 

Sara Hagström, avdelningschef Ensamkommande barn § 58 

Kenth Söderling, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen § 59 

Britt-Marie Johansson, avdelningschef Missbruk/Vuxen § 60 
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Utses att justera 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2017-09-27 kl. 15:30  

Sekreterare 
 

 

 Linnea Gillén  

Ordförande 
 

 

 Sebastian Ohlsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Bengt Svensson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2017-09-25 

Anslaget under tiden 2017-09-28 – 2017-10-19 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6 Alvesta 

Underskrift   
 Linnea Gillén  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Bengt Svensson (S) 
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NIF § 53  

Informations- och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordförande har ingen information att rapportera. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om att en utredning om Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kommunen har 

påbörjats. Utredningens syfte är att klargöra hur LSS ska hanteras 

mellan utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden för 

individ- och familjeomsorg. 

 

Förvaltningschef informerar om att Mötesplats centrum öppnar 

den 1 oktober 2017 i Lokalerna på Värendsgatan 4, Alvesta. 

 

Länsstyrelsen har gett avslag på de två projektansökningar som 

skickats in under september, ”Stenlyckeklubben” och Av Ungdom 

för Ungdom fas två, med hänvisning till medelbrist. 

 

Förvaltningschef informerar om Skottlandsmodellen, ”Getting it 

right for every child”. Skottlandsdelegationen kommer till 

Kronobergs län under oktober. Syftet är att tillsammans skapa en 

modell för detta arbetssätt i Kronobergs län.  

 

c) Information från ledamöter 

Stig Jacobsson (L) har varit på sammanträde med 

Tillgänglighetsrådet och fått information om att det råder 

byggstopp för kommande etapper på Spåningslandaområdet på 

grund av att det har hittats fornlämningar på området. Han fick 

även information om att det planeras för 100 nya parkeringsplatser 

på östra sidan av järnvägsområdet och att de kommer att dröja 

cirka sju veckor innan rondellen i korsningen Allbogatan och 

Värnamovägen är färdig. 

 

Heléne Anderssom (C) har varit på Kommunalt forum och fått 

information om att ett av Regionens mål är att föra regionen 

närmre kronobergaren. Under kommande sammanträden kommer 

hedersrelaterat våld att tas upp. Inom regionen pågår arbetet med 

att fasa ut alla hyrläkare. 

 

Gunnel Nordahl (S) har varit på KPR och fått information om att 

personalsituationen inom omsorgen har fungerat mycket väl under 

sommaren. 
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NIF § 54 Dnr NIF2017/165.042 

Delårsrapport med prognos per 31 augusti 2017 

Beslutsunderlag 

1. Del 1, Kommunens delårsbokslut januari – augusti 2017, 14 

september 2017. 

2. Del 2, Prognos måluppfyllelse 2017, 14 september 2017. 

3. Nyckeltal per 31 augusti, 4 september 2017. 

Redogörelse 

Resultatet per den 31 augusti är -12,7 mnkr och prognosen är 

beräknad att hamna på ett underskott på ca -14,4 mnkr för nämnden 

för individ- och familjeomsorg per den 31 december 2017. 

Underskottet i nämnden för individ- och familjeomsorg beror på 

förändringar i ersättningarna från migrationsverket. Migrationsverket 

meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser från och med 

årsskiftet 2016/17. Dessutom sänks ersättningarna för 

ensamkommande från 1 900 kr/dygn till 1 350 kr/dygn. Effekten av 

detta beräknas till minus 15,8 miljoner kronor i minskade intäkter 

jämfört med budgeterade intäkter. 

I delårsrapporten redogörs även för en prognos över nämnden för 

individ- och familjeomsorg måluppfyllelse. 

Beredning 

NIF AU § 53 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1.  Godkänna delårsrapport med prognos för nämnden för individ-

och familjeomsorg per augusti 2017. 

2.  Att med anledning av den ekonomiska situationen ge ordföranden 

i uppdrag att tillskriva kommunfullmäktige. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret 
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NIF § 55  

Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a 
Föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och sammanförs då 

protokollen binds in. 
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NIF § 56 Dnr NIF2017/161.700 

Svar på motion (KD) om att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med 
nyanlända 

Beslutsunderlag 

1. Motion, 7 augusti 2017. 

2. Tjänsteskrivelse, 22 augusti 2017. 

3. Bilaga: Projektredovisning, 29 mars 2017. 

Redogörelse 

I en motion redogör Christer Brincner (KD) att de ideella föreningarna 

i Alvesta kommun skulle kunna bidra på ett positivt sätt gällande 

integrationsarbetet med nyanlända personer. Exempelvis genom att de 

ideella föreningarna i Alvesta kommun bjuder in till aktiviteter där det 

finns en tydlig ambition till integration mellan svenskar och nyanlända 

inom idrotts och kulturområdet. 

Förvaltningen redogör för att inom förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg har ett antal projekt inom integration genomförts de 

senaste 4-5 åren. I de flesta projekt har frivilligorganisationer varit 

samarbetspart. Förvaltningen redogör att det sedan juni 2016 finns ett 

snabbstöd för integration. Genom snabbstödet kan föreningar och 

frivilligorganisationer i Alvesta kommun söka ekonomiska medel för 

att genomföra integrationsaktiviteter. Förvaltningen har en positiv och 

öppen inställning till föreningar som vill och har tid att hjälpa till. 

Beredning 

NIF AU § 45 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anse 

motionen besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NIF § 57 Dnr NIF2015/71:106 

Information om Barnahus i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 

1. Siffor från Bonagi barnahussystem, Barnahus Kronobergs län maj 

– juli 2017, 9 augusti 2017. 

Redogörelse 

Redovisning av nyckeltal för Barnahus i Kronobergs län under 

perioden 1 maj 2017 till 31 juli 2017 angående antal ärenden för 

respektive kommun. Alvesta kommun har haft sex aktuella ärenden 

under perioden. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 58 Dnr NIF2017/75:001 

Information om omorganisation avdelningen 
Ensamkommande barn. 

Informationsunderlag 

1. Delegationsbeslut angående omorganisation avdelningen 

Ensamkommande barn, 6 september 2017. 

2. Skrivelse, 23 augusti 2017. 

3. Organisationsbeskrivning, 23 augusti 2017 

Redogörelse 

Under juni 2016 meddelades att regeringen planerade en sänkning av 

ersättningarna för ensamkommande barn. Utifrån det genomfördes en 

omorganisation inom avdelningen för Ensamkommande barn under 

december 2016. En andra omorganisation och verksamhetsförändring 

genomfördes i maj 2017 för att motsvara de ändrade ekonomiska 

förutsättningarna och det minskade antalet barn i verksamheten. 

Under året har de ensamkommande flyktingbarnen fortsatt att lämna 

ungdomsboendena inom kommunens verksamhet. Skäl till detta är 

bland annat att ungdomarna fyller 18 år och inte har fått 

uppehållstillstånd, att ungdomarna blir uppskrivna i ålder av 

Migrationsverket eller att ungdomarna på grund av andra orsaker inte 

kan bo kvar i verksamheten utan är i behov av mer stöd och en annan 

form av boende. Intäkterna till verksamheten minskar således vilket 

föranleder behov av ytterligare nedskärningar och 

verksamhetsförändringar. 

De minskade intäkterna motsvarar en minskning med 14 

heltidstjänster, vilket motsvarar 14 ungdomspedagoger 

Förändringarna i verksamheten innebär att enheten Spiran avvecklas. 

De ungdomar som idag bor på Spiran kommer istället att flytta till 

enheten Kronan.  

För att omorganisationen skulle kunna generera största möjliga 

ekonomiska effekt gjordes bedömningen att beslut inte kunde avvakta 

nämndens sammanträde. Ordförande i nämnden för individ- och 

familjeomsorg fattade per delegation beslut om att: 

1. Avveckla enheten Spiran; 

2. Minska antalet tjänster på avdelningen Ensamkommande barn 

med 14 heltidstjänster, vilket motsvarar 14 ungdomspedagoger. 
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Beredning 

NIF AU § 46 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 59 Dnr NIF2017/132:000 

Information om samverkan avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Informationsunderlag 

1. Ungdomshushåll i snitt (upp tom 24 år), 15 september 2017 

2. Aktuella hushåll i snitt (from 25 år), 15 september 2017 

3. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 18 september 2017. 

Redogörelse 

Redogörelse lämnas under sammanträdet 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 60 Dnr NIF2017/94:021 

Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om 
ett helhetsansvar 

Beslutsunderlag 

1. NIF § 33, 28 juni 2017. 

2. OF § 29, 14 juni 2017. 

3. Utredning, Socialpsykiatrin Alvesta – Inriktningsförslag om ett 

helhetsansvar, 8 september 2017.  

4. Budgetsammanställning, 14 september 2017. 

5. Riskbedömning och handlingsplan IFO Alvesta, 23 augusti 2017. 

Redogörelse 

På uppdrag av förvaltningen för individ- och familjeomsorg och 

omsorgsförvaltningen har en extern utredare utarbetat ett förslag om 

ett helhetsansvar för socialpsykiatrin i Alvesta kommun. Utredaren 

bedömer att det finns en betydande potential i att utveckla stödet och 

insatserna genom en sammanläggning av socialpsykiatrin med en 

helhetsansvarig nämnd. Omsorgsnämnden och Nämnden för individ 

och familjeomsorg har behandlat förstudien i ärendet under våren 

2017 och beslutade i samband med detta att inriktningen ska vara att 

verksamheten inom socialpsykiatrin överförs från Omsorgsnämnden 

till Nämnden för individ och familjeomsorg. Förvaltningarna fick i 

uppdrag att vidare utreda frågan inför ett slutgiltigt beslut som 

behöver fattas av kommunfullmäktige. 

En utredning som preciserar överflytten av verksamheten inom social-

psykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för individ och familje-

omsorg har tagits fram. Utredaren lämnar förslag på ansvarsfördelning 

mellan Omsorgsnämnden och Nämnden för individ- och 

familjeomsorg för att överflytten av huvudansvaret för 

socialpsykiatrin från Omsorgsnämnden till Nämnden för individ- och 

familjeomsorg ska medföra positiva effekter för den enskilde. 

Beredning 

NIF AU § 51 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Verksamheten i socialpsykiatrin inom Alvesta kommun överförs 

från omsorgsnämnden till nämnden för individ och familjeomsorg, 

med undantag för personer med en kombination av geriatrisk och 

psykiatrisk diagnos och som samtidigt är i behov av särskilt 
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boende, från den 1 januari 2018. Ändringar görs i respektive 

nämnds reglemente motsvarande beslutet. 

2. Det samlade budgetanslaget för verksamheten på 12 607 tkr, enligt 

budget 2017, ska tillföras nämnden för Individ och familjeomsorg 

vid verksamhetsövergången. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

3. En utvärdering av konsekvenserna av förändringen för brukare och 

verksamhet genomförs efter ett år. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 
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NIF § 61  

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per juli, Nämnden för individ och familjeomsorg 

2. Tillbud, 10 juli 2017. 

3. Tillbud, 11 augusti 2017. 

4. Tillbud, 11 augusti 2017. 

5. Tillbud, 18 augusti 2017. 

6. Tillbud, 3 september 2017. 

7. Tillbud, 9 augusti 2017. 

8. Tillbud, 9 augusti 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. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 

olyckor. 

Beredning 

NIF AU § 47 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-09-25 14(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 62  

Meddelanden  

Informationsunderlag 

1. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2222-17. 

2. Växjö Tingsrätt, Rättelse/komplettering i mål nr 2222-17. 

3. Kommunledningsförvaltningen, Inrättande av 

Lokalförsörjningsgrupp. 

4. Familjefrid Kronoberg, statistik januari till juni 2017. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1194-17. 

6. Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål nr. 2058-17. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2361-17. 

8. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2950-17. 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2246-17. 

10. Inspektionen för vård och omsorg, överlämnande av klagomål. 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2977-17. 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2361-17. 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3376-17. 

14. Utredning Klagomål, 24 juli 2017. 

15. Beställning av sprinkler på Kronan EKB, 8 september 2017. 

Beredning 

NIF AU § 48 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 63  

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. Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 

2. Avdelningen Barn och familj. 

3. Avdelningen Missbruk/Vuxen. 

4. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 7 augusti 2017. 

5. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 7 augusti 2017. 

6. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 7 augusti 2017. 

7. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 26 juli 2017. 

8. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 26 juli 2017. 

9. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 12 juli 2017. 

10. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 12 juli 2017. 

11. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 1 augusti 2017. 

12. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 1 augusti 2017. 

13. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 22 juni 2017. 

14. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 22 juni 2017. 

15. Delegationsbeslut av tillförordnad förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 22 juni 2017. 

16. Förordnande av tjänsteförättande förvaltningschef på 

förvaltningen för individ- och familjeomsorg under ordinarie 

befattningshavares ledighet, 15 juni 2017. 
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17. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 9 september 2017. 

Beredning 

NIF AU § 49 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 64  

Övriga frågor 

Redogörelse  

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet 

 

 

 

 

 


