
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-02-15 1(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 15 februari 2016 kl. 13.15 – 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 4 och § 5 kl. 14.40 – 15.00 

 

1 - 14 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Martin Rosén (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Thomas Rosell (C) 

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

Sara Karlsmo (M) 

Janna Tisjö (V)  

 

 

 

 

 

 

 

Ersätter Anita Thörn von Rosen (MP)  

 

 

Ersätter Jimmy Hammarström (AA) 
 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S)   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Helena Svensson, familjerättssekreterare 

§ 2-3 

Mattias Bengtsson, praktikant § 4-14 

Irén Johansson, kvalitetssamordnare § 4, 

7 

 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 4, 

6 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 5-6 

Sara Hagström, avdelningschef 

ungdomsboendena § 5-6 

Inger Stéen, socialsekreterare § 8 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Alvesta 2016-02-17 kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sara Karlsmo (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-02-15 

Anslaget under tiden 2016-02-18 – 2016-03-10 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 15 februari 2016 kl. 13.25 – 13.35 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

2 - 4 

 
 
Beslutande 

Paragraferna justeras omedelbart 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Martin Rosén (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Thomas Rosell (C) 

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

Sara Karlsmo (M) 

Janna Tisjö (V) 

 

 

 

 

 

 

 

Ersätter Anita Thörn von Rosen (MP)  

 

 

Ersätter Jimmy Hammarström (AA) 
 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Johanson (S)  
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Helena Svensson, familjerättssekreterare 

§ 2-3 

Mattias Bengtsson, praktikant § 4 

Irén Johansson, kvalitétssamordnare § 

4 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 4 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Omedelbar justering  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sara Karlsmo (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-02-15 

Anslaget under tiden 2016-02-16 – 2016-03-08 

Förvaringsplats  Parkgatan 6, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 1  

Informations och diskussionsärenden 

 

a) Information från förvaltningschefen 

En flytt av utbildningens administration i huset på Parkgatan 

planeras för att underlätta för bland annat klientbesöken på 

förvaltningen. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 2-3 

Sekretessärenden 

Ärendena förs i separat protokoll 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 4 Dnr NIF2016/12.042 

Årsrapport NIF 2015 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport NIF 2015 

2. Uppföljning av årsbokslut 2015, IFO. 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogör kvalitétssamordnare för de mål man 

hade satt upp för verksamheten 2015 och till vilken grad de har blivit 

uppfyllda under det gångna året. Exempel på mätbara mål är att man 

ska utveckla hemmaplansmetoder i samverkan med Stjärnan (insatser 

på hemmaplan), öka antalet självförsörjande individer och att man ska 

minska antalet placeringar.  

Ekonom redogör för siffrorna för 2015, det redogör för att man under 

2015 hade ett underskott vilket uppgick till 7.6 miljoner SEK. Man 

redogör också för hur ekonomin på de olika avdelningarna föll ut 

under året.  

Beredning 

NIF AU § 2 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

rapportering av årsrapport för NIF 2015. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschefer för vidarebefordring till samtlig personal  

Förvaltningschef  

Kvalitetssamordnare 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 5  

Information om ensamkommande flyktingbarn 

Beslutsunderlag 

1. Fakta om kommunmottagna 2015, 2 februari 2016 

Redogörelse 

Integrationsutvecklare och avdelningschef redogör för situationen på 

ungdomsboendena för ensamkommande flyktingbarn. Det informeras 

också om hur planeringen inför flytten till avdelningens nya boende, 

Äpplet, fortskrider.  

Vidare redogör integrationsutvecklare för kommunmottagandet av 

nyanlända för kommunen 2015.  

Beredning 

NIF AU § 3 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 6 Dnr NIF2016/13.041 

Budget för boende avseende ensamkommande barn 

Beslutsunderlag 

1. Budgetkalkyl för Äpplet 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogörs det för budgeten för det nya boendet för 

ensamkommande flyktingbarn, Äpplet. 

Beredning 

NIF AU § 4 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna budget 

för boende avseende ensamkommande barn. 

 

Benny Lundh Johansson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschef ungdomsboendena 

Ekonom 

Akten 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 7 Dnr NIF2016/10.000 

Rutin för Lex Sarah 

Beslutsunderlag 

1. Rutin för Lex Sarah, 12 januari 2016 

Redogörelse 

Rutiner för lex Sarah fastställdes av förvaltningschef 2013-11-25. 

Densamma har gällt sedan dess. En översyn av rutinerna har skett och 

innebär att rutinen tydliggörs och uppdateras i detta dokument.  

I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i 

något avseende brister när det gäller krav på kvalitet. Grunden för att 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten skall vara ett väl 

fungerande systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår att förebygga 

brister i kvalitet, ta hand om synpunkter och klagomål för att minska 

risken för att det inträffar missförhållanden, allvarliga 

missförhållanden eller andra kvalitetsavvikelser. Lex Sarah är därmed 

en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Lex Sarah omfattar rapporterings-, utrednings- och 

anmälningsskyldigheten och skyldigheten att avhjälpa och undanröja 

missförhållanden. 

Beredning 

NIF AU § 5 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen om rutinen för Lex Sarah till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschefer för vidarebefordring till samtlig personal  

Förvaltningschef 

Kvalitetssamordnare 

Akten  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 8 Dnr NIF2015/21.750 

Jourhem i egen kommunal regi - utökning 

Beslutsunderlag 

1. Utredning, 15 januari 2016 

Redogörelse 

I februari 2015 beslutade nämnden för individ- och familjeomsorg, 

NIF § 28, att ge tjänstemännen i uppdrag att rekrytera och kontraktera 

ett jourhem i Alvesta kommuns egen regi.  

Ett jourhem rekryterades, utreddes och medgivande gavs. Avtal 

upprättades och första placeringen ägde rum 2015-09-08. Härefter har 

jourhemmet kontinuerligt haft placeringar, oftast två barn/ungdomar 

samtidigt.  

Att inneha ett jourhem i egen regi har fallit väl ut för socialtjänsten i 

Alvesta kommun. I detta avseende menas såväl juridiskt, 

arbetsmässigt som ekonomiskt. Med anledning av det hitintills 

positiva resultatet har nämndens ordförande Sebastian Ohlsson samt 

avdelningschef för barn och familj gett utredande socialsekreterare i 

uppdrag att utröna behov och framkomma med förslag om ett 

eventuellt rekryterande av ytterligare ett jourhem i kommunal regi.  

Det framgår av underlaget att behov av ytterligare ett jourhem i 

kommunal regi finns. 

Beredning 

NIF AU § 6 

Yrkanden 

2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets beslutsförslag.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge förvaltningen 

i uppdrag att rekrytera och kontraktera ytterligare ett jourhem i 

socialtjänstens egen regi. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Utredande socialsekreterare 

Akten 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-02-15 12(17) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 9 Dnr NIF2015/14.002 

Delegationsrätt socialsekreterare 

Beslutsunderlag 

1. Mall för delegationsrätt 

Redogörelse 

Delegationsrätt som socialsekreterare saknas i nuvarande 

delegationsordning. Denna kompletteras därför med delegationsrätt 

som socialsekreterare. Detta innebär att man som ny socialsekreterare 

efter sex månader får sin delegation prövad av avdelningschef i 

samråd med arbetsledare.  

Beredning 

NIF AU § 9 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

tillägget i delegationsordningen. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 10 Dnr: NIF2015/168.106 

Social Jour 

Beslutsunderlag 

1. Rapport Social jour/beredskap, utarbetad av Ljungby, Tingsryd 

och Markaryd kommun 

Redogörelse  

Med anledning av att länets kommuner exklusive Växjö har sagt ja till 

initierandet av en Social Jour finns det nu ett förslag på att Ljungby 

kommun ska vara den kommun som utgör huvudort för Social Jour.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ställa sig 

positiva till att Ljungby blir huvudort för Social Jour. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Akten  
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Justeringsmännens sign 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 11  

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Redogörelse 

Med anledning av den pressade situationen som personal på 

förvaltningen befinner sig i rapporteras information om arbetsmiljön 

på förvaltningen genom en stående punkt på dagordningen. Det 

rapporteras bland annat om tillbud, olyckor och om det har gjorts 

någon Lex Sarah-anmälan. 

1. Lex Sarah-anmälan gjordes 2016-01-13 

Det informeras om att den gjorda Lex Sarah-anmälan skickades till 

IVO torsdagen den 11 februari 2016. 

Utöver detta finns ingenting att rapportera. 

Beredning 

NIF AU § 10 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen avseende arbetsmiljön till protokollet. 
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NIF § 12  

Meddelanden 

Redogörelse  

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3270-15 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3529-15 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 4014-15 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3624-15 

5. Revisionsrapport – personal- och kompetensförsörjning inom 

individ- och familjeomsorg 

6. Nyckeltal 

Beredning 

NIF AU § 11 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 13    

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. Barn och familj, oktober, november, december 2015 

2. Ekonomiskt bistånd, september, oktober, november, december 2015 

3. Missbruk/Vuxen, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, 

november, december 2015. 

Beredning 

NIF AU § 12 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 14  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyfter under dagens sammanträde. 

 

 


