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Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 23 september 2014 kl. 13:15 – 15:50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 39 § 40 kl. 14:30 – 14:50 
 
38 - 55 

 
 
Beslutande 

 
 
Jimmy Hammarström (AA), ordf. 

 
 
 

 Siv Wittengård (M)  
 Allan Hellberg (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Stig Jakobsson (FP)  
 Sebastian Ohlsson (S)   
 Bengt Svensson (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Martin Rosén (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Monica Knutsson (C)  
 Kristina Borg (AA)    
 Ingrid Lövgren (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Anita Thörn von Rosén (MP) 

Peter Öhman Danforth (S) 
Peter Johansson (S) 
 

   
Övriga deltagare Gunilla Kai Bevheden, förvaltningschef 

IFO 
Moa Blom, nämndsekreterare 
 

Maria Gabrielsson, avdelningschef 
försörjningsstöd § 38 – 39  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-09-25 kl. 15:00  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Hagart Valtersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2014-09-23 
Anslaget under tiden 2014-09-25 – 2014-10-16 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 38 

Informations- och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 

Ordföranden har varit på konferens i Växjö – nordisk 
valideringsforum. Konferensen belyste hur man kan validera icke 
formell kunskap, olika moduler och formler för att validera icke-
formell kunskap presenterades. Ordföranden hoppas att 
förvaltningen ska kunna använda denna kunskap, särskilt inom 
etableringen av nyanlända. 
 

b) Information från förvaltningschefen 
• FINSAM 

Ett nytt samordningsförbund där Växjö och Alvesta går ihop håller 
på att ta form. Just nu förs diskussioner om vilka som ska finnas 
representerade i styrgruppen. Samordningsförbundet startar vid 
årsskiftet 2014/2015.  
 

• Barnahus i Kronobergs län 
En utredning görs om ett Barnahus ska finnas i Kronobergs län 
och förvaltningschefen kommer att vara Alvesta kommuns 
representant i den utredningen. 
 

• Arbetsmarknadsfunktionen 
Behovet av att utöka arbetsmarknadsfunktionen är påtagligt. 
Funktionen har flyttat till en egen lokal för att samla 
verksamheten, i deras nya lokal finns möjligheter att hålla 
utbildningar, möten etc 
 

• Motionssvar från förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg 

Förvaltningen har svarat på två motioner, en från (MP) gällande 
stadsodling och en från (KD) gällande införande av en 
familjecentral. De finns att läsa i sin helhet i meddelandepärmen.  
 

• Personal 
Avdelningschefen för Loket och Stjärnan avslutar sin anställning 
på förvaltningen och kommer istället att arbeta som rektor på 
Skatelövsskolan.  
 

c) Information från ledamöterna 
Siv Wittengård (M) informerar om sammanslagningen av 
FINSAM Alvesta och Växjös motsvarighet. Det nya förbundet 
kommer att heta Samordningsförbundet Värend och personalen 
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från de båda förbunden har tillsammans arbetat fram ett 
kompendium där de har beslutat vilken målgrupp deras insatser 
ska riktas mot. 
 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar om han är kallad till 
kommunala pensionärsrådet den 30 september. 
 
Ledamot Monica Knutsson (C) informerar från kommunala 
handikapprådet där främst projektering för LSS-boende 
diskuterades. Projekteringen ska vara klar i slutet av september 
och sedan kommer byggnationen att starta.  
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NIF § 39 Dnr NIF2014/115.042 

Delårsrapport – budgetuppföljning per augusti 2014 

Beslutsunderlag 
1. Delårsbokslut och helårsprognos 2014, 2014-09-23 
2. Powerpointpresentation, 2014-09-23 

Redogörelse 
Delår 
Utfallet för Nämnden för individ- och familjeomsorg är 58,1 mkr, 
vilket är ett mindre underskott jämfört med periodens budget (-1,8 
mkr). Orsaken till avvikelsen är underskott för placeringskostnad 
HVB barn, vuxna samt familjehem barn.  Ekonomiskt bistånd har en 
liten budgetavvikelse. Ett överskott i budgeten finns inom Stab IFO på 
grund av lägre personalkostnader. Ett visst överskott redovisas inom 
arbetsmarknadsenheten på grund av högre intäkter då fler fått 
anställningar med lönebidrag. 

Helårsprognos 
Prognosen för helår visar ett underskott med -952 tkr, där kostnader 
för placering av barn, familj och vuxna missbrukare står för den 
största avvikelsen. Under året har arbetet med hemtagning av familjer 
och barn från institution haft positivt resultat, men nya placeringar har 
samtidigt gjorts. Öppenvården Stjärnan har börjat arbeta mer 
systematiskt med hemmaplanslösningar i familjebehandling. 

Förvaltningskontor visar överskott med anledning av lägre 
personalkostnader och AME med ökade intäkter för anställningsstöd. 
Ett underskott för nämndverksamhet på grund av fler antal 
förrättningar på grund av social beredskap/jour. 

Vuxna som placeras på institution har i större utsträckning en 
samsjuklighet med flera olika droger och psykisk ohälsa.  

Försörjningsstöd prognostiserar ett mindre underskott jämfört med 
tidigare år. Detta beror på utökning av handläggare, som nu hinner 
träffa klienter mer ofta och att samarbetet med arbetsmarknadsenheten 
utvecklats så att fler får arbete med olika anställningsstöd. 
Avdelningen har i år en realistisk budgetnivå. 

Inom flyktingmottagandet medför det ökade antalet nya Alvestabor 
ökade intäkter i form av schablonbidrag. I samma omfattning ökar 
utbetalning till bland andra Utbildningsförvaltningen för SFI. 

§ 39 forts nästa sida 
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§ 39 forts. 
Samarbete har startat med Utbildningsförvaltningen för att revidera 
rutiner för hur schablonersättning skall utbetalas för SFI och 
Språkintroduktion. Nya rutiner presenteras vid NIF sammanträde i 
november. 

För hela förvaltningen finns en ökning av kostnader för tolk. 

Med beslutet att utöka antalet asylplatser från fem till sex ökar 
intäkterna för boendet för ensamkommande ungdomar. 

Åtgärder för att nå en budget i balans 
För att minska underskottet för institutionsplaceringar fortsätter 
förvaltningen med att arbeta med tidigare insatser på hemmaplan. 
Rekrytering av jourfamiljehem i närheten av Alvesta skall ske under 
hösten vilket blir ett alternativ till akuta institutionsplaceringar i vissa 
fall. 

Under hösten och nästa år kommer flera personer lämna etableringen, 
vilket kan betyda ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Satsningar 
på samarbete i Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
kommer att göras.   

Genom att Arbetsmarknadsenheten flyttar till nya lokaler kommer de 
kunna handleda fler personer som idag har försörjningsstöd till praktik 
och arbete. De personer som lämnar etableringen skall erbjudas tidig 
inskrivning på AME för att komma till självförsörjning. 

Beredning 
NIF AU § 40 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner redovisning av 
delårsbokslut och helårsprognos samt godkänner förslag till åtgärder 
för att få en budget i balans. 

Protokollet skickas till 
Kommunledningskontoret  

Justeringsmännens sign 
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NIF § 40 Dnr NIF2014/114.106 

Fältgrupp i samverkan 

Redogörelse 
Sommaren 2014 har fritidsgården i Alvesta hållits öppen tre kvällar i 
veckan med anledning av det behov av fritidsaktiviteter som framkom 
under maj-juni. 

Öppethållandet planerades och genomfördes i samverkan mellan 
utbildningsförvaltningen/ fritids och förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg. 

Samverkan under sommaren har väckt frågan om att skapa en 
strukturerad samverkan mellan förvaltningarna för att identifiera 
behov av förebyggande och folkhälsoinriktade verksamheter för unga 
kommuninvånare. En sådan samverkan fanns i Alvesta för flera år 
sedan och uppfattades som viktig och konstruktiv.  

I ett möte 2014-08-22 diskuterade chefen för individ- och 
familjeomsorgen frågan med utbildningsförvaltningens chef. Det finns 
en samstämmighet kring behov av övergripande fältsamverkan. Med 
anledning av detta föreslås nu att gruppen startar igen. 

En bra sammansättning kan bestå av personer från förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg och utbildningsförvaltningen samt 
polisens ungdomsgrupp. Gruppen träffas regelbundet varannan 
månad.  

Rapportering sker till respektive nämnd. 

Beredning  
NIF AU § 41 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner starten av en 
fältgrupp i samverkan. 

Protokollet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
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NIF § 41 Dnr NIF2014/110.106 

Remiss – Handlingsplan för barns och ungas 
uppväxtvillkor 2015-2018 och Länsgemensam 
handlingsplan med inriktning på användning av digitala 
verktyg 2015-2018 i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
1. Missiv – remiss länsgemensamma handlingsplaner för 

Kronobergs län 
2. Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län - 

kortversion 
3. Förslag till handlingsplan – Barns och ungas uppväxtvillkor 

2015-2018, 2014-06-25 
4. Förslag till handlingsplan – Länsgemensam handlingsplan med 

inriktning på användning av digitala verktyg 2015-2018 i 
Kronobergs län, 2014-06-24 

Redogörelse 
Regionala ledningsgruppen för folkhälsa har sänt remiss till 
kommunstyrelsen i Alvesta för synpunkter angående folkhälso-
policyns fokusområden. 

Mål 3- Barn och ungas uppväxtvillkor och mål 11- Alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel, senast den 17 oktober. Nämnden för 
individ- och familjeomsorg ska lämna synpunkter till 
kommunstyrelsen senast 2014-09-25. 

Mål 3: Barn och ungas uppväxtvillkor. Handlingsplanen innehåller tio 
delar med regionala åtaganden samt förslag på lokala åtgärder. Av 
dessa berör fyra socialtjänstens områden kring familjecentral, 
föräldrautbildning, familjefrid, mottagande av nyanlända barn och 
samverkan med kommunala och regionala aktörer.  

Det är viktigt att verka för barn och ungas hälsa, särskilt i 
förebyggande och samverkande frågor. Nämnden för individ- och 
familjeomsorg lyfter särskilt fram arbetet för en familjecentral samt 
samverkan bland annat kring placerade barns skolgång, vilket är en 
viktig del för barnens uppväxtvillkor. 

Handlingsplanen som helhet är omfattande, kan vara svår att arbeta 
med konkret. Förslag är att ytterligare avgränsa och lyfta fram några 
prioriterade områden. 
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Mål 11: Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, här med 
inriktning på användning av digitala verktyg. 

Handlingsplanen syftar till utbildning och informationsspridning till 
barn, elever, föräldrar och kommun- och landstingsanställd personal. 
Fokus ligger på vilka negativa konsekvenser det digitala användandet 
kan ge för barn och elever, vilket är ett för många nytt område att 
förhålla sig till. Det är viktigt med information om och möjlighet att 
reflektera över när användande av digitala verktyg kan bli skadligt. 

För socialtjänsten, som ingår i nämnden för individ- och 
familjeomsorgs ansvar, föreslås medverkan i framtagande av 
samtalsguide och informationsmaterial riktat till föräldrar och elever, 
samt utbildning till personal i tidig upptäckt av riskbeteende. Ett 
sådant arbete sker i så fall i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

Handlingsplanen i nuvarande utformning är för omfattande och kunde 
bli mer fokuserad om det togs fram några åtgärdspunkter som kunde 
gälla för alla aktörer. Utbildning i form av gemensam föreläsning för 
både elever, föräldrar och personal är en konkret aktivitet. 

Beredning  
NIF AU § 42 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar godta ovanstående 
remissvar samt överlämna det till kommunstyrelsen. 

Protokollet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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NIF § 42 Dnr NIF2014/116.010 
Övergripande mål för nämnden för individ- och 
familjeomsorg 2015 
Redogörelse 
Vid NIF AU2014-09-08 genomförde ledamöterna en workshop om 
framtagande av övergripande mål för IFO 2015. 

Kommunfullmäktiges mål skulle beaktas: 

• God ekonomisk hushållning 
• Alvesta ska vara attraktivt 
• Attraktiv arbetsgivare 

Vid workshopen kom ett antal områden fram och ledamöterna fick 
gradera de olika områdena sett utifrån önskad prioritering. Här 
presenteras områdena som framkom med de mest angelägna överst 
och sedan i fallande skala. 

• Tydlig och pedagogisk ekonomisk redovisning 
• Sprid boende i hela kommunen för bättre integration 
• Skapa tydliga mål för samverkan inom arbetsmarknadsarbetet 

både på kommunal och regional nivå 
• Förbättra mottagandet med rätt validering av 

arbetslivserfarenhet och resultatfokuserad SFI 
• Ökat samarbete kring barn, familj och vuxna genom att 

använda metoder inom Grön omsorg. (Boende och 
sysselsättning på landsbygden kan vara hälsofrämjande för 
personer i behov av olika stöd) 

• Hitta familjehem i Alvesta. 
• Öka samverkan inom alla områden både inom och utom 

kommunen för att motverka ”stuprör.” 

NIF AU beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att formulera förslag 
till övergripande mål utifrån workshopen. Dessa ser ut som nedan: 

• Bra boende för alla i hela kommunen 
• Arbetsmarknadsarbete i bred samverkan som leder till egen 

försörjning 
• Utveckla hemmaplansmetoder i samverkan för att arbeta med 

barn, familjer och vuxna 

 

 

 

  § 42 forts. nästa sida 
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§ 42 forts. 

Beredning 
NIF AU § 43 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg föreslår nämnden för 
individ- och familjeomsorg besluta anta de övergripande mål som 
beskrivs ovan för nämnden 2015. 

Yrkanden 
Ledamot Hagart Valtersson (C) yrkar att ”tydlig och pedagogisk 
ekonomisk redovisning” ska ingå i de övergripande målen. 

Ledamot Siv Wittengård (M) yrkar att ersätta målet ”bra boende för 
alla i hela kommunen” med ”sprid boende i hela kommunen för bättre 
integration”. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först nämnden om Valterssons (C) yrkande och 
finner att nämnden beslutat bifalla yrkandet. 

Ordföranden frågar därefter nämnden om Wittengårds (M) yrkande 
och finner att nämnden beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar anta följande 
övergripande mål för nämnden 2015: 

• Tydlig pedagogisk ekonomisk redovisning. 
• Sprid boende i hela kommunen för bättre integration. 
• Arbetsmarknadsarbete i bred samverkan som leder till egen 

försörjning. 
• Utveckla hemmaplansmetoder i samverkan för att arbeta med 

barn, familjer och vuxna. 
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NIF § 43 Dnr NIF2014/117.791 

Information om Familjefrid Kronoberg 

Redogörelse 
Alvesta kommun ingår i Familjefrid i Kronobergs län. Verksamheten i 
Växjö innehåller stöd till kvinnor, barn och män som är utsatta för 
eller utför våld. I personalgruppen finns en tjänst som till 50 % är 
enhetschef, och denna tjänst föreslås utökas till 100 % från och med 
2015-01-01. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter för kommunernas arbete med Våld i nära 
relationer ställer vissa grundläggande krav som behöver uppfyllas för 
att Länsstyrelsen skall bevilja bidrag till utvecklingsarbete. 
På Familjefrid i Växjö är nu erfarenheten, att kommunerna i 
Kronobergs län inte har möjlighet att helt leva upp till de krav som 
ställs. Det innebär i sin tur att det finns behov av stöd till kommunerna 
men också att Familjefrid inte kan söka bidrag till verksamheterna. 
 
Enligt enhetschefen på Familjefrid har Alvesta en grundläggande bas 
för våld i nära relationer genom att en handläggare på barn, familj & 
vuxna är kvinnofridssamordnare. Ett stöd för att arbeta mer kommun-
övergripande är ett utvecklingsområde. 
 
Ett utökat stöd till de medverkande kommunerna beräknas vara 50 % 
tjänst. Fördelningsnyckeln inom kommunerna i Kronobergs län är för 
Alvesta 10 % och det betyder att en utökning kostar ca 25 tkr per år 
för Alvesta kommun. 
 
I budgetarbetet inför 2015 behöver denna ökade kostnad räknas med. 

Beredning 
NIF AU § 44 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram totalkostnaden 
per helår för Familjefrid Kronoberg till nästkommande nämnd 2014-
10-27. 

Protokollet ska skickas till 
Familjefrid Kronoberg  
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NIF § 44 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. 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har för kvartal 2 2014 
inga ej verkställda beslut att inrapportera.  

Vid föregående rapportering hade förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg inga beslut att inrapportera. 

Beredning 
NIF AU § 45 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner rapporteringen 
och översänder densamma till Kommunfullmäktige för kännedom. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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NIF § 45-52  

Faderskapsutredningar 
Sekretess. Ärendena förs i separat protokoll. 
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NIF § 53  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut, 2014-08-09 

dnr NIF2014/107:702 
2. Yttrande från förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

angående motion (KD) om införande av familjecentral dnr 
NIF2014/103:700 

3. Yttrande från förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
angående motion (MP) gällande stadsodling för integration och 
sociala möten dnr NIF2014/18:139 

4. Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a förordning 
2010:1122 dnr NIF2014/77:133 

5. Livsstil Kronoberg, överenskommelse SMADIT 

Beredning 
NIF AU § 46 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar redovisade 
meddelanden till protokollet. 
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NIF § 54   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
1. Försörjningsstöd, maj, juni, juli, augusti 2014 
2. Barn, familj & vuxna, maj, juni, juli, augusti 2014 

Beredning  
NIF AU § 47 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner fattade 
delegationsbeslut. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-09-23 17(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 55   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde.  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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