
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-05-04 1(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 4 maj 2018 kl. 08:00 – 12:05 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 32 och § 37 kl. 09:30 – 10:00 

 

30 - 44 

Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 30–31, 36, 32, 37, 33, 38, 39, 

34–35, 40–44 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Robert Öström (MP) 

Claudia Crowley Sörensson (M) ersätter Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 

Sara Karlsmo (M) 

Peter Öhman Danforth (S) ersätter Lars-Olof Franzén (AA) 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Niklas Larsson, vik. nämndsekreterare 

Camilla Delsmo, familjerättssekreterare § 36 

Sebastian Meakin, socialsekreterare §  

Martin Dahl, fältutvecklare §  

Jennie Thaung, fältassistent §  

Kenth Söderling, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen § 

Per-Olof Hjälmefjord, integrationsutvecklare § 
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Utses att justera 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-05-14 kl. 13:00  

Sekreterare 
 

 

 Niklas Larsson  

Ordförande 
 

 

 Sebastian Ohlsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Sara Karlsmo (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-05-04 

Anslaget under tiden 2018-05-15 – 2018-06-05 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Alvesta 

Underskrift   
 Niklas Larsson  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Sara Karlsmo (M) 
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NIF § 30  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutat av ordföranden och utsänd med 

kallelsen 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta föreslagen 

dagordning 
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NIF § 31  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordförande informerar om att presidiet har deltagit i webbsänt 

seminarium från SKL om våldsbejakande extremism. 

 

Ordförande informerar om Samordningsförbundet Värend.  

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om Inspektionen för vård och 

omsorgs anmälda inspektion/tillsyn avseende verksamheten för 

ensamkommande barn. 

 

Förvaltningschef informerar om att kontakt tagits med Växjö 

kommun gällande övertagande av handläggning enligt 

Alkohollagen samt med avd. Bygg och Miljö, Alvesta kommun 

gällande tillsyn av tobak och receptfria läkemedel. 

 

Förvaltningschef informerar om förslag till beslut kommer om att 

kommunerna i regionen ska gå med i Skottlandsmodellen 

 

c) Information från ledamöter 

Sara Karlsmo (M) lyfter Atrium som ett exempel på socialt företag 

i samtal kring Samordningsförbudet Värends verksamhet. 

 

Heléne Andersson (C) har varit på möte med arbetsgruppen för 

Nybygdenarvet. 

 

Stig Jacobsson (L) har varit på möte med tillgänglighetsrådet och 

lämnar information därifrån. 

 

Gunnel Nordahl (S) har varit på möte med Pensionärsrådet och 

lämnar information därifrån. 
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NIF § 32 Dnr NIF2018/59.042 

Ekonomisk uppföljning per mars, nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport nämnden för individ- och familjeomsorg, 12 april 

2017. 

2. Powerpoint: Uppföljning av utfall och prognos per mars 2018, 12 

april 2018. 

3. Tjänsteskrivelse, 11 april 2018. 

4. Nyckeltal per mars, 23 april 2018. 

Redogörelse 

Resultatet per den 31 mars är -0,6 mnkr och prognosen är beräknad att 

hamna på ett underskott på ca -10,8 mnkr för individ- och 

familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg 

beror på placeringskostnader på Barn och Familj på ca 6,9 mnkr, 

försörjningsstödet på avdelningen för Försörjningsstöd med ca 1,8 

mnkr och arbetsmarknadsanställningar på Arbetsmarknadsavdelningen 

med ca 2,0 mnkr.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

ekonomisk uppföljning per mars. 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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NIF § 33 Dnr NIF2018/60.133 

Information om kommunmottagna 

Beslutsunderlag 

1. Fakta om kommunmottagna 2017, 28 februari 2018. 

Redogörelse 

Integrationsutvecklare, förvaltningen för individ- och familjeomsorg, 

sammanträller årligen information om kommunmottagna personer 

under föregående år.  

Integrationsutvecklare informerar under sammanträdet om antal 

kommunmottagna under perioden 2012–2017, vilken nationalitet de 

kommunmottagna har och i vilken del av Alvesta kommun de har 

bosatt sig. Integrationsutvecklare lämnar även information om hur 

många asylsökande som vistas i kommunen. 

Beredning 

NIF AU § 18 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 34 Dnr NIF2018/57.044 

Granskning av introduktion av nyanlända och 
arbetsmarknadsenheten 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 16 mars 2018 

2. Revisionsrapport: Granskning av introduktion av nyanlända och 

arbetsmarknadsenheten, 16 mars 2018. 

3. Yttrande, 27 mars 2018. 

Redogörelse 

Revisorerna i Alvesta kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 

granskning av introduktion av nyanlända och arbetsmarknadsenheten. 

Den revisionella frågeställningen är följande: Bedriver 

kommunstyrelsen och nämnden för individ- och familjeomsorg 

ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande verksamhet för 

personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 

Kommunstyrelsen önskar svar från nämnden för individ- och 

familjeomsorg med ett yttrande i ärendet  

Förvaltningschef, förvaltningen för individ- och familjeomsorg, har 

tillsammans med Integrationsutvecklare, avdelningschef 

arbetsmarknadsavdelningen, avdelningschef ensamkommande barn, 

fältutvecklare och avdelningschef ekonomiskt bistånd sammanställt ett 

yttrande som svar till kommunstyrelsen.  

Beredning 

NIF AU § 19 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta upprättat 

yttrande som svar till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NIF § 35 Dnr NIF2018/56.044 

Granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders 
arbete gentemot våldsbejakande extremism 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 16 mars 2018 

2. Revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens och berörda 

nämnders arbete gentemot våldsbejakande extremism. 

3. Yttrande, 27 mars 2018. 

Redogörelse 

Revisorerna i Alvesta kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 

granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnder arbete 

gentemot våldsbejakande extremism. I Revisionsrapporten görs 

bedömningen att kommunstyrelsen och nämnden för individ- och 

familjeomsorg inte bedriver ändamålsenligt arbete för att förhindra 

våldsbejakande extremism. Bedömningen grundas på att det inte finns 

någon agerandeplan, att det inte finns någon kontaktperson utsedd för 

samordning av arbetet enligt direktiv från den Nationella samordnaren 

mot våldsbejakande extremism, någon uppföljning sker inte inom 

området samt att det inte finns några rutiner för identifiering ska ske. 

Kommunstyrelsen önskar svar från nämnden för individ- och 

familjeomsorg med ett yttrande i ärendet. 

Förvaltningschef, förvaltningen för individ- och familjeomsorg, har 

tillsammans med integrationsutvecklare, avdelningschef 

arbetsmarknadsavdelningen, fältutvecklare och avdelningschef 

ekonomiskt bistånd sammanställt ett yttrande som svar till 

kommunstyrelsen. 

Beredning 

NIF AU § 20 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta upprättat 

yttrande som svar till Kommunstyrelsen. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NIF § 36  

Sekretessärende 

Beslutsunderlag 

Information lämnas under sammanträdet 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-05-04 10(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 37  

Sekretessärende 

Beslutsunderlag 

Information lämnas under sammanträdet 
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NIF § 38 Dnr NIF2018/55.000 

Information om projektet av ungdomar för ungdomar 

Redogörelse 

Av ungdomar för ungdomar var ett projekt som finansierades med 

medel från Länsstyrelsen och drevs i Alvesta kommun under perioden 

1 februari 2017 till 4 januari 2018. 

Syftet med projektet var att genom verksamhet med ungdomscoacher 

skapa interaktion, erfarenhet och kunskap som utmynnar i att de 

nyanlända ungdomarna i Alvesta känner trygghet samt att minska 

glappen mellan dem och ungdomar som har bott i Alvesta kommun 

under en längre tid. 

Beredning 

NIF AU § 21 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 39 Dnr NIF2017/132.000 

Information om samverkan: Ekonomiskt bistånd och 
Arbetsmarknadsavdelningen 

Beslutsunderlag 

1. Aktuella ungdomshushåll i snitt (tom 24 år), 20 april 2018 

2. Aktuella hushåll i snitt (from 25 år), 20 april 2018 

3. Statistik försörjningsstöd 2010 till mars 2018, 20 april 2018. 

4. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 20 april 2018 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogjordes för samverkan mellan avdelningen 

Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen. 

Nämnden fick information om aktuella hushåll i snitt per april på 

avdelningen Ekonomiskt bistånd. Nämnden fick även information om 

antal öppnade och avslutade ärenden på avdelningen, 

Avdelningschef vid arbetsmarknadsavdelningen redovisar statistik för 

verksamheten på arbetsmarknadsavdelningen. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 40 Dnr NIF2018/63.000 

Information om registerförteckning (GDPR) 

Beslutsunderlag 

1. Information: Instruktion till mall för registerförteckning, Sveriges 

Kommuner och Landsting, 1 december 2018. 

Redogörelse 

Nämnden fick under sammanträdet den 23 februari 2018 information 

om Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 

2018. 

Enligt Dataskyddsförordningen artikel 30.1 ska varje 

personuppgiftsansvarig organisation föra ett register över 

personuppgiftsbehandlingar som utförs i den verksamhet som den 

personuppgiftsansvarige ansvarar för.  

Varje personuppgiftsansvarig organisation ska upprätta en förteckning 

över personuppgiftsbehandlingar i verksamheten, skapa rutiner för att 

kunna hålla förteckningen uppdaterad, förteckningen ska hållas 

skriftligt och i elektronisk form, förteckningen ska vid begäran kunna 

visas upp för inspektionsmyndigheten (Datainspektionen). 

Beredning 

NIF AU § 22 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 41 Dnr NIF2018/20.020 

INFORMATION OM ARBETSMILJÖN PÅ FÖRVALTNINGEN 
FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per februari 2018. 

2. Tillbud, 23 februari 2018. 

3. Tillbud 8 mars 2018 

4. Tillbud 16 mars 2018. 

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 § 23 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ och familjeomsorg 

beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

  

14. 
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NIF § 42  

MEDDELANDEN 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 305-18, 28 februari 

2018. 

2. Beslut från IVO, överflytt av ärende från Ekerö kommun, 28 

februari 2018. 

3. Växjö Tingsrätt, protokoll från mål nr. T686-18, 1 mars 2018. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 308-18, 6 mars 2018. 

5. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 4073-17, 6 mars 2018. 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, underrättelse i mål nr 418-18, 7 mars 

2018. 

7. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 712-18, 9 mars 2018. 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 418-18, 7 mars 2018. 

9. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T686-18, 23 mars 2018. 

10. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T696-18, 29 mars 2018. 

11. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T4073-17, 30 mars 2018. 

12. Beställning av taggar och kod på Skolgatan Alvesta, 3 april 2018. 

13. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T5063-17, 6 april 2018. 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr 1343-18, 9 april 2018.  

Beredning 

NIF AU § 24 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 

beslutar att notera informationen till protokollet. 

  

15. 
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NIF § 43 Dnr NIF2018/19.002 

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, mars 2018 

2. Avdelningen Barn och familj, mars 2018 

3. Avdelningen Vuxen, mars 2018 

4. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 20 februari 2018. 

5. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 1 mars 2018 

Beredning 

NIF AU § 25 

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 

beslutar notera informationen till protokollet.  

  

16. 
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NIF AU § 44  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet. 

 

 

 


