
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-24 1(15) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrum K1, Parkgatan 4, Alvesta 24 oktober 2016 kl. 13.15 – 16.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 52 och § 53 kl. 14.45 – 15.00 

 

49 - 60 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Sonia Muhletaler Salsamendi (S) 

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

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

Veronika Kobak (M) 

Roxana Sepulveda (KD) 

 

 

 

 

 
Ersätter Gunnel Nordahl (S) 

 

 
Ersätter Sara Karlsmo (M) 

Ersätter (AA) 

 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Peggy Hall, nämndsekreterare 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom         

§ 50 - 52 

 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

missbruk/vuxen § 53 - 54 

Gustaf Haglund, förste social-

sekreterare missbruk/vuxen § 53 - 54 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-10-31 kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Benny Lundh Johansson (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-10-24 

Anslaget under tiden 2016-11-01 – 2016-11-22 

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

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF AU § 49  

Informations- och diskussionsärenden 

Redogörelse 

Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden lämnade följande 

information till nämndens ledamöter: 

1. Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har sedan tidigare 

fått i uppdrag att utreda behovet av en familjecentral. Utredningen 

behöver genomföras tillsammans med utbildningsförvaltningen 

som inte fått något uppdrag kring detta ännu. Förvaltningschefen 

kommer att lyfta frågan med utbildningsförvaltningen. 

2. Socialnämnderna i Kronobergs län, förutom Växjö, har beslutat 

om en gemensam social jour. Ljungby kommun, som har haft i 

uppdrag att arbeta med detta, har inte lyckats få tag på någon 

personal till jouren. Ett möte kommer att anordnas kring detta då 

det finns ett stort behov av att den sociala jouren kommer igång. 

Alvesta kommun klarar sig i nuläget dock genom den jour som 

redan finns i kommunen. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-24 4(15) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 50 Dnr 2016/116.042 

Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 
2018-2019 

Beslutsunderlag 

1. Presentation av internbudget 2017 (ppt) 

2. Förslag på Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 

2018-2019 

3. NIF AU § 47, 3 oktober 2016 

4. NIF AU § 46, 3 oktober 2016 

Redogörelse 

Verksamhetsplanen med budget inleds med beskrivande avsnitt kring 

ansvarsområde, nuläge och större verksamhetsförändringar. Bland 

utmaningarna för nämnden under 2017 är att anpassa verksamheten 

efter minskad ersättning från Migrationsverket med 24,9 mnkr. Större 

verksamhetsförändringar under planperioden är bland annat att bygga 

en ny organisation och boendeform för ensamkommande barn samt att 

Arbetsmarknadsavdelningen, AMA, börjar arbeta i sin nya 

organisation närmare Ekonomiskt bistånd. 

Nämnden har i 2017 års budgetram fått ett tillskott på 2 mnkr för 

försörjningsstöd samt fått ersättning för lönejusteringar. Den totala 

budgetramen för 2017 är 85,7 mnkr vilket är något högre jämfört med 

föregående år. De poster i budgeten som rör kostnader i samband med 

flyktingmottagande är osäkra. Budgetläget inför 2017 är ansträngt 

bland annat på grund av den minskade ersättningen från Migrations-

verket. 

Några uppdateringar har gjorts i internbudgeten vilka redogjordes för 

på sammanträdet. Bland annat har Barn och familj fått ett tillskott på 

6,7 mnkr då det framkommit att det går att återsöka pengar för ensam-

kommande barn från halvårsskiftet 2017. Dessa intäkter täcker upp för 

bland annat lokalkostnader samt för fem ytterligare tjänster som 

kommer att behövas inom verksamheten för Ensamkommande barn. 

Beredning 

NIF AU § 47 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

förslaget på verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 

2018-2019. 
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Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-10-24 6(15) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 51 Dnr 2015/167.001 

Förslag till delegationsbeslut gällande justering av 
organisationen för ensamkommande barn 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 21 oktober 2016 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutade den 26 september 

2016 (NIF § 42) om organisationsförändring av boendena för ensam-

kommande barn. Förvaltningen ser dock att det kommer finnas ett 

större behov av platser i hem för vård eller boende, HVB, än det antal 

platser som beslutet om organisationsförändringar innebär. Intäkter för 

ensamkommande barn beräknas även vara högre för andra halvåret 

2017 än vad tidigare beräknades. 

Beslut om att justera organisationen behöver tas omgående för att 

organisationsförändringarna ska kunna börja gälla i enlighet med det 

tidigare beslutet. Nämnden föreslås därför delegera till arbetsutskottet 

att fatta beslut om justering av organisationen för ensamkommande 

barn. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge arbets-

utskottet delegation att fatta beslut om justering av organisation för 

ensamkommande efter genomförda MBL förhandlingar. 

Avstår från att delta i beslut 

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

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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NIF § 52 Dnr 2016/049.042 

Ekonomisk uppföljning per september 2016 

Beslutsunderlag 

1. Statistik från arbetsmarknadsavdelningen 

2. Förslag på åtgärdsplan, 14 oktober 2016 

3. NIF AU § 50, 3 oktober 2016 

4. Presentation av uppföljning per september 2017 

Redogörelse 

För perioden januari till september har nämnden för individ- och 

familjeomsorg en negativ avvikelse mot budget med 6 mnkr. 

Helårsprognosen för 2016 visar per september på en total negativ 

avvikelse vi årets slut på 5,8 mnkr. Budgetavvikelsen återfinns inom 

verksamheten för försörjningsstöd där helårsprognosen visar på en 

negativ avvikelse mot budget med 8,8 mnkr för 2016.  

Med anledning av den negativa avvikelsen gav arbetsutskottet 

förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på åtgärder för en 

budget i balans (NIF AU § 50/2016). I framtaget förslag på åtgärds-

plan är en viktig åtgärd som presenteras det fortsatta arbetet med att 

anpassa Arbetsmarknadsavdelningen till de målgrupper som är 

aktuella inom Ekonomiskt bistånd med syfte att fler ska komma i egen 

försörjning. Vidare fortsätts arbetet med att rekrytera egna familjehem 

så att de konsulentstyrda kan avvecklas på sikt. 

Beredning 

NIF AU § 50 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Notera informationen om ekonomisk uppföljning per september 

2016 till protokollet. 

2. Godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för en budget i 

balans. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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NIF § 53  

Information från Avdelningen missbruk/vuxen 

Redogörelse 

Avdelningen för missbruk/vuxen informerade på sammanträdet om 

verksamheten samt redogjorde för statistik mot bakgrund av de 

förändringar som genomförts inom verksamheten. Avdelningen 

arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, SoL, och 

lagen om stöd och vård av missbrukare, LVM, samt med öppenvårds-

insatser. Avdelningen har runt 15-20 nya ärenden per månad. 

En jämförelse har gjorts gällande statistik för perioderna januari till 

augusti under 2015 respektive 2016 för att mäta effekterna av de 

förstärkningar som gjorts gällande missbruksvården. Andelen insatser 

i intern öppenvård, exempelvis tolvstegsbehandling och enskilda 

samtal, har ökat stadigt under 2016 samtidigt som andelen boende i 

hem för vård eller boende, HVB, har minskat. Andelen oros-

anmälningar har också minskat jämfört med 2015. Andelen beslut att 

inleda en utredning enligt LVM samt andelen pågående LVM-

utredningar har ökat jämfört med samma period föregående år. Denna 

utveckling är positiv på så sätt att förvaltningen nu har kontakt med 

dessa personer. Andelen vårddygn enligt LVM har dock minskat, 

under 2015 hade nämnden totalt 383 vårddygn, hittills i år har man 

endast haft 12 dygn vilket beror på att behoven har kunnat tillgodoses 

på frivillig väg istället. 

Vad gäller externa placeringar så har kostnaderna för dessa minskat 

under 2016 jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på 

uppstarten av tolvstegsprogrammet, personalförstärkningar, förstärkt 

samarbete mellan socialsekreterare och öppenvården samt ett minskat 

behov av LVM då behoven kunnat tillgodoses på annat sätt. För att 

ytterligare kunna minska behovet av externa placeringar vill förvalt-

ningen se över möjligheten att i samarbete med omsorgsförvaltningen 

bygga ut det psykosociala stödet. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 

protokollet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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NIF § 54 Dnr 2016/115.760 

Samverkansöverenskommelse om missbruks- och 
beroendevård i Kronobergs län 2016-2019 

Beslutsunderlag 

1. NIF AU § 48, 3 oktober 2016 

2. Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i 

Kronobergs län 2016-2019 

Redogörelse 

Sedan 1 juli 2013 föreligger det en skyldighet för landsting och 

kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i 

fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel. Denna 

skyldighet regleras i 5 kap. 9 a § socialtjänstlagen, SoL, och 8 b § hälso- 

och sjukvårdslagen, HSL. Målsättningen är att stärka samverkan för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen. 

Denna reviderade version av samverkansöverenskommelsen har arbetats 

fram av tvärgrupp vuxna på uppdrag av ledningsgruppen för samordning 

av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den utgår från de nya 

nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som 

antogs av riksdagen i april 2015. Överenskommelsen skall kompletteras 

med lokala samverkansöverenskommelser mellan socialtjänst, 

beroendevård, psykiatri och primärvård. 

Beredning 

NIF AU § 48 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i 

Kronobergs län 2016-2019. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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NIF § 55 Dnr 2016/111.040 

Äskande om budgetmedel till 2017 års verksamhet i 
Samordningsförbundet Värend 

Beslutsunderlag 

1. NIF AU § 49, 3 oktober 2016 

2. Skrivelse från Samordningsförbundet Värend, 15 september 2016 

Redogörelse 

Från styrelsen för Samordningsförbundet Värend har inkommit ett 

äskande om medel på 169 471 kr som insats för 2017 års verksamhet. 

Från och med januari 2015 gick Alvesta och Växjö samordnings-

förbund samman till Samordningsförbundet Värend. Samordnings-

förbundet utgörs av de fyra parterna kommun, region, Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen. Från 1 juli 2016 är även Tingsryds 

kommun medlem i förbundet. Samordningsförbundets målgrupp är 

arbetslösa mellan 16-64 år med prioritering för unga vuxna som står 

långt ifrån arbetsmarknaden och är motiverade till en förändring.  

11 § i förbundsordningen reglerar fördelningen av insatserna mellan 

förbundets parter, där varje part bidrar med en fjärdedel var av 

insatsen. Ingående kommuner utgör tillsammans en part och deras 

inbördes fördelning av insatsen beräknas på kommunernas antal 

invånare i yrkesverksam ålder (16- 64 år) per den 1 november, året 

innan aktuellt budgetår. Summan 169 471 kr är preliminär och 

grundas på antal invånare per den 1 november 2015 och kommer 

därför att justeras utifrån befolkningsstatistiken per 1 november 2016.  

Beredning 

NIF AU § 49 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att bevilja 

Samordningsförbundet Värend medel för Alvesta kommuns del till 

2017 års verksamhet, enligt den justering som görs av summan 169 

471 kr utifrån aktuell befolkningsstatistik per den 1 november 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Samordningsförbundet Värend 

Ekonomi 

Akten 
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NIF § 56 Dnr 2016/94.113 

Val av ny ledamot till arbetsutskottet 

Beslutsunderlag 

1. KF § 123, 27 september 2016 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 september 

2016 (KF § 123) att entlediga Martin Rosén (S) från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg. Då 

Martin Rosén är vald av nämnden till ersättare för Sebastian Ohlsson 

(S) i arbetsutskottet behöver nämnden utse en ny ledamot till denna 

post. 

Yrkande 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) föreslår att Peter Johansson (S) 

utses till ersättare för Sebastian Ohlsson (S) i nämndens arbetsutskott 

för återstoden av mandatperioden. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att utse Peter 

Johansson (S) till ersättare för Sebastian Ohlsson (S) i nämndens 

arbetsutskott för återstoden av mandatperioden.  

Protokollet ska skickas till 

Peter Johansson (S)  

Akten 
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NIF § 57 Dnr 2016/129.006 

Sammanträdesplan 2017 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på sammanträdesplan, 3 oktober 2016 

Redogörelse 

Enligt 3 kap. 10 § 3 st nämnden för individ- och familjeomsorgs 

reglemente ska nämnden senast på novembersammanträdet fastställa 

tiderna för kommande års ordinarie sammanträden. Ordförande 

Sebastian Olsson (S) har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan 

för nämnden och dess utskott för 2017. Sammanträdesplanen tar 

hänsyn till nya riktlinjer om att kommunstyrelsen månatligen vill ha 

politiskt behandlade ekonomiska rapporter från nämnderna. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

förslaget på sammanträdesplan för 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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NIF § 58  

Arbetsmiljö 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per 31 augusti 2016 

Redogörelse 

Statistiken över sjukfrånvaron presenteras i två tabeller varav den ena 

anger statistik i rullande tolvmånaderstal. Rullande tolvmånaderstal 

fungerar på så sätt att man tittar på det sammanlagda snittet av de 

senaste tolv månadernas sjukfrånvaro. Per den siste augusti 2016 var 

antal sjukdagar per anställd 22,26 i rullande tolvmånaderstal. Antal 

sjukdagar per månad, ej angett i rullande tolvmånaderstal, var 1,56 

dagar/anställd. 

Inga tillbud finns att rapportera. 

Beredning 

NIF AU § 51 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 

protokollet. 
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NIF § 59  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Underrättelse i mål nr. 2687-16 

2. Dom i mål nr. 1543-16 och 1676-16 

3. Beslut i mål nr. 1655-16 

4. Underrättelse i mål nr. 2598-16 

5. Underrättelse i mål nr. 2599-16 

6. Dom i mål nr. 2361-16 och 2804-16 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 60   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin beslutande-

rätt 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, september 2016 

2. Ekonomiskt bistånd, augusti 2016 

Beredning 

NIF AU § 53 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av delegationsbesluten. 

 

 


