
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 1(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1,Parkgatan 6 Alvesta 25 april 2017 kl. 13:15 – 17:30 
 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 15 och § 16 kl. 13:45 – 13:50  

Ajournering mellan § 18 och § 19 kl. 14:30 – 14:50 

 

 

 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Peter Öhman Danfort (S)  

Anita Thörn von Rosen (MP) 

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

Claudia Crowley Sörensson (M)  

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Janna Tisjö (v)   
   
Övriga deltagare Linnea Gillén, nämndsekreterare 

Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Elin Stenkvist, socialsekreterare §§ 14-15 

Camilla Delsmo, socialsekreterare § 16 

Per- Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 17 

Sara Hagström, avdelningschef 

Ensamkommande barn § 18 

Hans Österman, avdelningschef Barn och 

familj §§ 19-21 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

Missbruk/vuxen §§19-21 

Maria Gabrielsson, avdelningschef 

Ekonomiskt bistånd §§ 24-25 

Kenth Söderling, avdelningschef 

Arbetsmarknadsavdelningen §§24-25 

 

  

Ersätter Heléne Andersson (c), 1:e vice ordf. 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

13 – 30 

Paragraferna behandlas i följande ordning:13-18, 26, 24-25, 19-21, 30, 23, 

22, 27-29 
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Utses att justera  
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2017-05-02 kl. 13:00  

Sekreterare 
 

 

 Linnea Gillén  

Ordförande 
 

 

 Sebastian Ohlsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Peter Johansson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2017-04-25 

Anslaget under tiden 2017-05-03 – 2017-05-24 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6 Alvesta 

Underskrift   
 Linnea Gillén  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Peter Johansson (s) 
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NIF § 13  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

 

Ordförande informerar om att arbetsutskottets och nämndens 

sammanträden under juni månad har flyttats fram. Nytt 

sammanträdesdatum för arbetsutskottet är 9 juni och nytt 

sammanträdesdatum för nämnden är 28 juni. En uppdaterad 

sammanträdesplan delas ut. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschefen informerar om att verksamheten på tillfälliga 

boendet Ekhagen i Grimslöv har startat. Det har funnits problem med att 

hitta bostad till personer som saknar bostad och de personerna har 

hänvisats till vandrarhem eller hotell. Målgruppen för det tillfälliga 

boendet är främst nyanlända och anländande anhöriga till 

ensamkommande barn. Byggnaden är godkänd för verksamheten 

gällande bygglov och brandskydd. Hyresavtalet för Ekhagen är uppsagt 

och upphör den första december 2017. Diskussioner förs med 

Folkhögskolan i Grimslöv gällande deras planer för byggnaden under 

nästkommande år, 2018. 

Förvaltningschefen informerar om att kommunstyrelsens ordförande har 

hållit en träff tillsammans med Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för att 

föra diskussion kring olika trygghetsinsatser i kommunen. De insatser 

som ska påbörjas för att öka tryggheten och minska utanförskap är att 

tillsätta Cityvärdar med personal via Arbetsmarknadsavdelningen, skapa 

en mötesplats under kvällar och helger för personer över 18 år samt att 

erbjuda föreningsbidrag till de föreningar som kan tänka sig att 

nattvandra. 

 

Förvaltningschefen informerar om att hon tillsammans med Heléne 

Andersson (C) 1:e vice ordförande och Helen Gustavsson (M) 2:e vice 

ordförande har deltagit vid en träff organiserad av Sveriges kommuner 

och landsting, SKL, gällande projektet ”Strategi för hälsa”.  Projektet 

handlar om att ta fram en samlad strategi för hälsa. Strategin omfattar 

skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. I samband 

med detta arbete gör SKL riksresa kring hur de ska lägga upp en 

långsiktig strategi för att arbeta med människors fysiska hälsa.  

 

Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg och omsorgsförvaltningen har tecknat ett avtal med en 

konsult som har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 5(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

organisationsförändring, där kommunalpsykiatrin flyttas från 

omsorgsförvaltningen till förvaltningen för individ- och familjeomsorg. 

  

 

c) Information från ledamöter 

 

Peter Johansson (S) har deltagit vid sammanträde med 

Tillgänglighetsrådet och fick information on hyran på LSS-boendet 

Taggvägen13. Det kan bli aktuellt med ekonomiskt bistånd till de 

brukare som bor på boendet då hyran är att betrakta som hög. 

Anita Thörn von Rosen (MP) informerar om att Torsgården har 

beviljats bidrag om 15 000 kr från Nybygdenarvet. 

 

Gunnel Nordahl (S) informerar om att Mats Hoppe, ny 

förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, var och presenterade sig 

på Kommunala pensionärsrådets senaste sammanträde. 
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NIF § 14 

Väcka talan om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap § 8a Föräldrabalken 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 15 

Väcka talan om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap § 8a Föräldrabalken 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 16 

Väcka talan om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap § 8a Föräldrabalken 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 17  

Information om omorganisation avdelningen 
Ensamkommande barn 

Informationsunderlag 

Information lämnades under sammanträdet. 

Redogörelse 

Då beslut ej kunde avvaktas till nämndens sammanträde tog 

Arbetsutskottet beslut om att avveckla HVB-hemmet Svärdet och 

därav minska antalet tjänster på ungdomsboendet med tolv tjänster, 

varav elva ungdomspedagoger och en biträdande enhetschef. 

Omorganisationen genomförs bland annat på grund av ändrade 

ersättningsnivåer från Migrationsverket och med anledning av att fler 

av ungdomarna blir uppskrivna i ålder än vad som räknats med. Tolv 

personal blir entledigade från sina tjänster. 

Den varslade personalen planeras in i sommarplaneringen istället för 

att ta in sommarvikarier. 

Vid tidpunkten för nämndens sammanträde finns 45 barn boende i 

verksamheten och 36 personal.   

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 10(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 18  

Information om nyanlända som bosatt sig i Alvesta 
kommun under 2016 

Informationsunderlag 

1. Bildspel Kommunmottagna 2016, 25 april 2017 

Redogörelse 

Integrationsutvecklare informerar nämnden om och kring statistik 

gällande hur många som har bosatt sig (kommunplacerade) under år 

2016. 

Beredning 

NIF AU § 14, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Integrationsutvecklare 

Förvaltningschef 
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NIF § 26 Dnr NIF2017/76.041 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av utfall och prognos per mars 2017, Nämnden för 

individ- och familjeomsorg, NIF 

2. Uppföljning av underskott förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg, IFO, 2017 

3. Åtgärder för budget i balans, 29 mars 2017 

4. Åtgärdsplan 2017, 5 april 2017 

5. Nämnden för individ- och familjeomsorg Nyckeltal, 3 april 2017  

Redogörelse 

Preliminär helårsprognos för nämnden för individ- och familjeomsorg 

per den siste mars 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorg har 

per siste mars 2017 en prognostiserad budgetavvikelse med ett 

underskott på 13,7 miljoner. 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg har tagit fram förslag till 

åtgärder motsvarande 6,2 mkr för att arbeta mot en budget i balans. 

Dessa åtgärder innebär personalneddragning inom avdelning 

ensamkommande barn, öka intäkter inom projekt och på AMA, 

minskning av institutionsplaceringar, samt öka antalet personer som 

blir självförsörjande. 

Beredning 

NIF AU § 15, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ-och familjeomsorg: 

1. Beslutar att godkänna informationen gällande preliminär helårsprognos 

för 2017. 

2. Beslutar att godkänna förslag på åtgärder motsvarande 6,2 miljoner 

enligt bilaga två samt ge förvaltningen för individ- och familjeomsorg i 

uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för budget i balans, enligt 

modellen bilaga två, Åtgärdsplan 2017. 

3. Beslutar att informera Kommunstyrelsen om ekonomisk prognos per 

mars 2017.  
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Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Ekonom 

Förvaltningschef 
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NIF § 24   Dnr NIF2017/51.013 

Sammanfattning/analys av personer med ekonomiskt 
bistånd  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 15 mars 2017 

2. Bildspel Analys av personer med ekonomiskt bistånd, 25 april 2017 

Redogörelse 

En kartläggning av personer med ekonomiskt bistånd har genomförts 

på förvaltningen. En omfattande enkät har fyllts i av handläggare för 

de vuxna personerna i hushållet.  

Genom kartläggningen framkommer att utbildning, ohälsa och 

bostadsbrist är de stora utmaningarna som kommunen har för att få 

människor i egen försörjning. 

Beredning 

NIF AU § 16, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Kvalitetssamordnare 

Förvaltningschef 
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NIF § 25  

Information från Arbetsmarknadsavdelningen 

Informationsunderlag 

1. Bildspel Arbetsmarknadsavdelningen, 25 april 2017 

Redogörelse 

Avdelningschef för Arbetsmarknadsavdelningen informerar nämnden 

om hur verksamheten på Arbetsmarknadsavdelningen ser ut. 

Nämnden får information om inom vilka aktiviteter som erbjuds 

deltagarna.  

I dagsläget har Arbetsmarknadsavdelningen inte resurser för att ta 

emot deltagare från den kommunalpsykiatrin. 

Beredning 

NIF AU § 19, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 15(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 19 Dnr NIF2017/16.700 

Information om Social jour/ Beredskap 

Informationsunderlag 

Information lämnades muntlig under sammanträdet. 

Redogörelse 

Information presenteras om att det går att göra vissa förändringar 

gällande utformningen av beredskapen utifrån nuvarande avtal. Ett 

exempel som övervägs är att den personal som har beredskap, har det 

under en dag i veckan istället för under en hel vecka åt gången. 

Beredning 

NIF AU § 20, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg att beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 
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NIF § 20 Dnr NIF2017/49.791 

Riktlinjer för ärenden gällande våld i nära relationer på 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 27 mars 2017 

Redogörelse 

På Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har en särskild 

socialsekreterarresurs med förvaltningsövergripande ansvar för våld i 

nära relationer (VINR) inrättats. Befattningen kommer att vara 

organisatoriskt placerad på avdelningen Missbruk/Vuxen. 

Socialsekreteraren med särskilt ansvar för våld i nära relationer, och 

därav avdelningen Missbruk/Vuxen, kommer att ha huvudansvaret för 

handläggningen av ärenden gällande våld i nära relationer. Uppdraget 

innefattar även samverkan med andra aktörer både inom 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg och externt.  

Riktlinjerna redovisas i sin helhet i tjänsteskrivelsen daterad 27 mars 

2017. 

Beredning 

NIF AU § 21, 2017-04-05 

Yrkanden 

Helene Gustavsson (M) yrkar bifall 

Benny Lund Johansson (SD) yrkar bifall 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta riktlinjerna 

för ärenden gällande våld i nära relationer på Förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun. 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 
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NIF § 21 Dnr NIF2017/77.790 

Beslut om kommunalt adoptionsbidrag 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige § 61, 24 oktober 2006 

2. Tjänsteskrivelse, 3 mars 2017 

Redogörelse  

Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-24 att ett kommunalt bidrag 

ska utgå vid adoption. 

För bidraget gäller krav på mantalsskrivning i kommunen. Bidraget 

kan betalas ut tidigast efter godkännande och efter det att ett barn har 

tilldelats de sökande. Bidraget gäller endast internationella adoptioner 

och betalas bara ut om adoptionen förmedlats av auktoriserad 

sammanslutning och eller godkänns av svensk domstol eller av 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Bidraget 

var vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut 40 000 kronor. 

Enligt redogörelse i medborgarförslag om kommunalt adoptionsbidrag 

uppgick, då detta beslut fattades, kostnaden för adoption till 120 000 - 

160 000 kronor beroende på vilket land barnet adopteras ifrån. Se 

bilaga. 

Idag uppgår kostnaden till mellan 124 000 kronor - 230 000 kronor 

efter avdrag avseende bidrag från Försäkringskassan med 75 000 

kronor. Uppgifterna är hämtade från den auktoriserade 

adoptionsorganisationen Adoptionscentrum gällande barn adopterade 

från Filippinerna, Kina, Colombia, Bulgarien, Serbien, Taiwan, 

Madagaskar och Sydafrika. Skillnaderna i kostnader beror på vilket 

land man adopterar ifrån. 

Då det kommunala bidragets storlek inte är anpassat efter dagens 

kostnader för adoption skulle man kunna anpassa bidragets storlek till 

prisbasbeloppet som beslutas av regeringen och uppdateras varje år. 

Prisbasbeloppet för 2017 uppgår till 44 800 kronor. 

Nämnden för individ- och familjeomsorg gör följande förtydligande. 

Det kommunala adoptionsbidraget utbetalas vid internationella 

adoptioner och bidraget utbetalas med motsvarande ett prisbasbelopp 

Beredning 

NIF AU § 17, 2017-04-05 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg  beslutar att det kommunala 

adoptionsbidraget vi internationella adoptioner från och med 25 april 

2017 baseras på det av regeringen årligen beslutade och uppdaterade 

prisbasbeloppet samt utgår med motsvarande ett prisbasbelopp. 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef  
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NIF § 30 Dnr NIF2015/14.002 

Förslag till revidering av delegationsordning för 
avdelningen Barn och familj och avdelningen 
Missbruk/vuxen 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till revidering av delegationsordning avdelningen Barn 

och familj, 28 mars 2017 

2. Förslag till revidering av delegationsordning avdelningen 

Missbruk/Vuxen, 28 mars 2017 

Redogörelse  

Förslag om en revidering av delegationsordningen för avdelningen 

Barn och familj och avdelningen Missbruk/Vuxen avseende bistånd i 

form av placering på Hem för vård eller boende(HVB) eller i 

familjehem under högst tre månader i avvaktan på beslut av 

individutskottet.  

Förslaget innebär en utökad delegation för avdelningscheferna på 

avdelningarna Barn och familj och Vuxen/Missbruk i syfte att 

möjliggöra en enkel och snabb handläggning av placeringar på HVB 

och i familjehem. 

Beredning 

NIF AU § 18, 2017-04-05 

Beslut 

Inget beslut tas, ärendet utgår. 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 
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NIF § 23 Dnr NIF2017/78.000 

Information om projekt på Förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg  

Informationsunderlag 

1. Projektredovisning – Förvaltningen för individ och 

familjeomsorg, 23 mars 2017 

Redogörelse  

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har på grund av 

nämndens intresse genomfört en inventering av de projekt som 

förvaltningen driver, deltar i eller har koppling till. 

Nämnden får information om den samanställning av projekt som 

gjorts. 

Beredning 

NIF AU § 22, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg  beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 
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NIF § 22 Dnr NIF2017/79.000 

Statistik över domar under år 2016 

Informationsunderlag 

1. Statistik över domar under 2016, 23 mars 2017 

Redogörelse  

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har på grund av 

nämndens intresse sammanställt statistik över de domar som 

meddelades under 2016, där förvaltningen varit en av parterna i målet. 

Främst domar gällande ekonomiskt bistånd men även andra domar 

som kan vara i nämndens intresse. 

Nämnden får information om statistik gällande domar som meddelats 

under 2016. 

Beredning 

NIF AU § 23, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg  beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 22(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 27  

Information om arbetsmiljön för förvaltingen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarohistorik – Nämnden för individ- och familjeomsorg 

2. Lex Sarah utredning, 30 januari 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. Lex Sarah anmälan tillbud och olyckor 

Förvaltningschef redogör för 7 tillbudsrapporter, 6 februari och en i 

mars månad.  

Beredning 

NIF AU § 24, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 23(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 28 

Meddelanden  

Redogörelse  

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 865-17 

2. Ansökan till MUCF – Insatser för unga som varken arbetar eller 

studerar 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3779-16 

4. Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) 

mellan Alvesta kommun och Brottsofferjouren i Växjö 

5. Information från Migrationsverket – Migrationsverkets uppdrag att 

anvisa kommuner att ta emot nyanlända 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 523-17 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4504-16 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4665-16 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 523-17 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål 865-17 

Beredning 

NIF AU § 25, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 24(24) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 29  

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. Ekonomiskt bistånd, januari, februari, mars 2017 

2. Barn och familj, januari, februari, mars 2017 

3. Missbruk/vuxen, januari, februari, mars 2017 

4.  Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 21 februari 2017 

5. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 21 februari 2017 

6. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 21 februari 2017 

7. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 21 februari 2017 

8. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 21 februari 2017 

9. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 21 februari 2017 

10. Förordnande som avdelningschef Missbruk/Vuxen, 1 mars 2017 

11. Förordnande som avdelningschef Missbruk/Vuxen, 1 mars 2017 

12. Beslut om delegationsrätt som socialsekreterare, 16 mars 2017 

13. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar, 20 mars 2017 

Beredning 

NIF AU § 26, 2017-04-05 

Beslut 

Nämnden- för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningscheferna vid förvaltningen för individ och familjeomsorg 

Förvaltningschef  

 


