
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 1(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 1 oktober 2018 kl. 13.15 - 13.30, 14.50-16.50, 

17.05-17.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering innan § 65 kl. 14.30 – 14.50 

 

62-63, 65-69, 71-78 

Paragraferna behandlades i följande ordning:  
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Peter Öhman Danforth (S)  

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

Robert Öström (MP) 

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

Janna Tisjö (V) 

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 

 

Ersätter Gunnel Nordahl (S) 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Stig Jakobsson (L)  
 Annette Lindström (SD) Ersätter Benny Lundh Johansson (-) 
   
   
   
Närvarande ersättare Mubarik Ise (S) § 62-63, 65-69   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Maria Gabrielsson, avdelningschef 

ekonomiskt bistånd § 65 

Kenth Söderling, avdelningschef 

arbetsmarknadsavdelningen § 65 

Sara Hagström, avdelningschef 

ungdomsboendena för ensamkommande 

barn § 66-67 

Hans Österman, avdelningschef barn & 

familj § 67, 73-74 

Azad Khadiri, avdelningschef barn & 

familj § 67 

 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

vuxen/missbruk § 68-69 

Gustaf Haglund, 1:e socialsekreterare 

vuxen/missbruk § 68 

Hanna Sjögren, socialsekreterare 

vuxen/missbruk § 68 

Pernilla Dahlin, enhetschef 

socialpsykiatri § 69 

Camilla Delsmo, 

familjerättssekreterare § 71-72 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 2(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

Utses att justera             Bengt Svensson (S) 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-10-04 kl. 08.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Bengt Svensson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-10-01 

Anslaget under tiden 2018-10-05 – 2018-10-26 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 3(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 1 oktober 2018 kl. 13.30 – 14.30, 16.50-17.05. 

Ajournering efter § 64 kl. 14.30 – 14.50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

64, 70 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Peter Öhman Danforth (S) 

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

Robert Öström (MP) 

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

Janna Tisjö (V) 

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 

 

Ersätter Gunnel Nordahl (S)  

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Stig Jakobsson (L)  
 Annette Lindström (SD) Ersätter Benny Lundh Johansson (SD) 
   
   
   
Närvarande ersättare Mubarik Ise (S) § 64  
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 64 

Hans Österman, avdelningschef barn & 

familj § 70 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 4(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

Utses att justera              Bengt Svensson (S) 

 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-10-01 Omedelbar justering  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Bengt Svensson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-10-01 

Anslaget under tiden 2018-10-02 – 2018-10-23 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 5(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 62  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 

kallelsen. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att stryka ärende 

Beslut om verksamhet på Mötesplatsen, från dagordningen och i övrigt 

anta ordförandes förslag på dagordning. 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 6(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 63  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordföranden redogör för att man har varit på invigningen av 

Integrerad missbruks- och beroendemottagning i Växjö. Man 

informerar även om att man har haft ett webbsänt seminarium via 

SKL som handlade om digitalisering inom socialtjänst. Det 

berättades under seminariet att det finns möjligheter att införa 

digital ansökan om ekonomiskt bistånd och det finns även 

möjligheter att sköta delar av missbrukshandläggningen digitalt. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschefen informerar om att man i kommunen har 

anställt en säkerhetssamordnare som har besökt förvaltningen.  

 

Man informerar även om att man är delaktig i ett projekt som drivs 

via Uppvidinge kommun som heter Pappa hemmagrupp. Projektet 

syftar till att utbilda i föräldraskap utifrån svensk lagstiftning.  

 

Man har sökt projektpengar från Länsstyrelsen i Kronoberg för ett 

projekt som heter Pappa hemmanätverk. Man har genomfört en 

utbildning i Connect. Infocenter på förvaltningen har börjat hålla i 

utbildningar i Schoolsoft.  

 

c) Information från ledamöter 

Stig Jacobsson informerar om att man har varit på möte på 

tillgänglighetsrådet och man diskuterade där ett samarbete med 

Arbetsmarknadsavdelningen. Kommunfullmäktige har antagit en 

tillgänglighetsplan, något som man även ska se över på 

nämndnivå.  
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 7(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 64 Dnr NIF2018/129:042 

Delårsrapport med prognos per 31 augusti 2018 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport nämnden för individ- och familjeomsorg 2018, 24 

september 2018 

2. Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2018, 20 september 2018 

Redogörelse 

Resultatet per den 31 augusti är -5,0 miljoner kronor och prognosen är 

beräknad att hamna på ett underskott på ca -4,6 miljoner kronor för 

individ- och familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg 

beror på placeringskostnader på försörjningsstödet på avdelningen för 

Ekonomiskt bistånd med ca 2,5 miljoner kronor netto, 

arbetsmarknadsanställningar på Arbetsmarknadsavdelningen med ca 

0,8 miljoner kronor och personalkostnader inom kommunens egna 

HVB-hem på avdelningen Ensamkommande flyktingbarn med ca 1,3 

miljoner kronor.  

Beredning 

NIF AU § 64 

Beslut 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

delårsrapporten med prognos per 31 augusti 2018. 

2. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att tillskriva 

kommunfullmäktige med anledning av budgetunderskottet. 

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

Ekonom  

 

 

Paragrafen justeras omedelbart  
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 8(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 65 Dnr NIF2017/132.000 

Information om samverkan: Ekonomiskt bistånd och 
Arbetsmarknadsavdelningen 

Redogörelse 

Under sammanträdet informerar avdelningscheferna på ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsavdelningen om statistik från sina 

respektive verksamheter. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 9(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 66 

Information från avdelningen för boende för 
ensamkommande barn 

Redogörelse 

Under sammanträdet informerar avdelningschef för avdelningen för 

boende för ensamkommande barn om verksamheten på avdelningen. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 10(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 67 Dnr NIF2017/226:139 

Förslag till budget för ensamkommande unga vuxna 
(EKUV) och ungdomar som har sökt om uppehållstillstånd 
enligt gymnasielagen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 21 september 2018 

2. Budget boendelösning för ensamkommande unga vuxna, 21 

september 2018 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutade 171211 att 

verksamhet för EnsamKommande Unga Vuxna, EKUV, skulle gälla 

under perioden 180101-181231. 

Under våren 2018 har 5 EKUV beviljats bistånd under olika perioder. 

Budget ovan har räckt och har fortsatt att täcka kostnader under juli. 

I augusti 2018 betalade Migrationsverket ut ytterligare 503 tkr för att 

täcka kostnader under resten av året för bland annat EKUV. 

Förvaltningen gör beräkning av budget per varje EKUV utifrån 

samma fördelningsnyckel som för vårens budget. Budgeten görs för 

perioden fram till och med 181231. 

Gymnasielagen beslutades den 1 juli 2018. De Ensamkommande som 

vill söka enligt denna lag kan göra det mellan 1 juli fram till 30 

september. Lagens giltighet är i nuläget inte fastställd, då två enskilda 

prövningar i Migrationsdomstolen har ansökningar om tillfälligt 

uppehållstillstånd avslagits och väntar nu på dom i 

Migrationsöverdomstolen. 

Ungdomar som ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt 

gymnasielagen föreslås kunna ansöka om bistånd till bostad enligt 

Socialtjänstlagen. 

Beredning 

NIF AU § 67 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på beslutsförslag nr. 2. Helen 

Gustavsson (M) och Janna Tisjö (V) yrkar bifall på Lars-Olof 

Franzéns (AA) avslagsyrkande.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) och Peter Johansson (S) yrkar bifall 

till ordförandes förslag.  
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 11(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att nämnden har två förslag att ta ställning 

till. Ordförande Sebastian Ohlssons (S) förslag eller Lars-Olof 

Franzéns (AA) avslagsyrkande på beslutsförslag 2. Ordföranden 

ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att nämnden 

för individ- och familjeomsorg beslutar enligt ordförandens förslag.  

Votering begärs och verkställs. 

Votering 

Följande beslutsordning godkänns. En ja-röst innebär en röst på 

ordförandens förslag och en nej-röst innebär en röst på Lars-Olof 

Franzéns (AA) förslag. Efter genomförd votering med resultatet 6 ja-

röster och 5 nej-röster finner nämnden för individ- och familjeomsorg 

att man beslutar enligt ordförandens förslag. 

Röster redovisas i bilaga till protokollet. 

Beslut 

1. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att under 

resterande del av 2018 använda samma budgetfördelning för 

ensamkommande unga vuxna som första halvåret 2018. 

2. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ungdomar 

som har sökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen 

under ansökningstiden vid akutbehov kan ansöka om ekonomiskt 

bistånd till tillfälligt boende enligt SoL. 

Reservationer 

2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet 

och lämnar följande skriftliga reservation: 

Med hänvisning till vår reservation i tidigare beslut i december 2017 

reserverar jag mig mot detta förslag till beslut. 

Beslutsexpediering 

Avdelningschef Barn & familj 

Avdelningschef Ungdomsboendena 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 12(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 68 Dnr NIF2018/125:012 

Riktlinjer för våld i nära relationer 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer, 13 juni 2018 

Redogörelse 

I enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 § ska nämnden 

verka för att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd 

och hjälp samt att nämnden skall beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 

behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Som ett led i att förvaltningens verksamhet för Våld I Nära Relationer 

(VINR) ska präglas av hög kvalitet och tillgänglighet för alla 

kommunens invånare som behöver stöd så har förvaltningen utarbetat 

ett förslag till riktlinjer för enheten.  

Riktlinjerna innehåller bland annat enhetens ansvarsområden, vilka 

insatser man skall tillhandahålla, avgränsningar och kvalitetssäkring 

samt vilka kompetenser som skall gälla för personalen. 

Beredning 

NIF AU § 68 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslag till 

riktlinjer för våld i nära relationer. 

Beslutsexpediering 

Avdelningschef Vuxen/Missbruk 
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Sammanträdesdatum 

2018-10-01 13(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 69 Dnr NIF2018/126:020 

Inrättande av tjänst i boendestödsverksamheten inom 
socialpsykiatrin 

Beslutsunderlag 

1. Förslag om inrättande av tjänst, 10 september 2018 

Redogörelse  

Avdelningen Vuxen har, sedan årsskiftet 2017-2018, övertagit 

ansvaret för socialpsykiatrin. Under perioden januari t.o.m. augusti har 

man sett en ca 60 % ökning av ärendeinflödet jämfört med 2015. 

Ca 10 % av ärendeinflödet till socialpsykiatrin består av personer 

under 20 år, vilka inte tidigare kunde ansöka om socialpsykiatriska 

insatser. 

Ärendeinflödet bedöms med stor sannolikhet inte vara i avstannande, 

utan följa samma trend som vi sett hittills under året. 

Boendestöd har hittills varit den vanligaste insatsen som klienterna 

ansöker om, och bedöms, tillika med det ökade ärendeinflödet, med 

stor sannolikhet, vara så även fortsättningsvis. 

Möjligheterna att erbjuda boendestöd med nuvarande personalstyrka, 

närmar sig nu gränsen för vad som kan inrymmas inom den kapacitet 

som finns inom boendestödsgruppen. 

För att även fortsättningsvis kunna erbjuda boendestödsinsatser till de 

medborgare som ansökt om detta, föreslås, med stöd av ovanstående, 

att boendestödsverksamheten omgående, och genom omfördelning av 

budgetmedel inom ramen för avdelningens totala budget, förstärks 

med ytterligare en tjänst. 

Beredning 

NIF AU § 69 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att utöka 

boendestödjare med en tjänst inom avdelning Vuxen vilket finansieras 

inom budgetram. 

Beslutsexpediering 

Avdelningschef Vuxen/Missbruk 

Ekonom 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 70 Dnr NIF2018/127:751 

Beslut om samverkansöverenskommelse för 
Familjecentrum 

Beslutsunderlag 

1. Samverkansavtal Familjecentrum, 3 september 2018 

Redogörelse  

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg fick under 2014 i 

uppdrag av kommunfullmäktige (beslutsparagraf) att utreda frågan om 

behov fanns och i så fall hur ett inrättande av Familjecentral i Alvesta 

kommun skulle kunna utformas. Som ett led i detta har man från 

förvaltningens sida tagit fram ett förslag till samverkansavtal med 

Region Kronoberg angående verksamhet i Alvesta kommun. 

Syftet med en Familjecentral är att arbeta förebyggande och att man 

genom samverkan mellan basverksamheter såsom barnhälsovård och 

socialtjänst kan erbjuda ett samlokaliserat och tillgängligt stöd för 

både barn och föräldrar. Under processens gång har namnet på denna 

typ av verksamhet skiftat från Familjecentral till Familjecentrum. 

Beredning 

NIF AU § 70 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

samverkansavtal med Region Kronoberg gällande Familjecentrum 

från och med 1 oktober 2018.  

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

Region Kronoberg 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 71  

SEKRETESSÄRENDE 

Redogörelse  

Se separat protokoll 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 72  

SEKRETESSÄRENDE 

Redogörelse  

Se separat protokoll 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 73  

SEKRETESSÄRENDE 

Redogörelse  

Se separat protokoll 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 74  

SEKRETESSÄRENDE 

Redogörelse  

Se separat protokoll 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 75 Dnr NIF2018/20:020 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per juli 2018. 

2. Tillbud, 10 juni 2018 

3. Tillbud, 11 juni 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 § 72 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 76  

Meddelanden 

1. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T1450-18, 19 juni 2018 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 837-18, 15 juni 2018 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut mål nr. 2555-18, 21 juni 2018 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut mål nr. 2555-18, 26 juli 2018 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 917-18, 28 juni 2018 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 868-18, 12 juli 2018 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1957-18, 18 juli 2018 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3144-18, 2 augusti 2018 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4539-17, 4 september 

2018 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1588-18, 6 september 

2018 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 839-17, 6 september 

12. Inspektionen för vård och omsorg, Missiv angående meddelande 

om klagomål på verksamhetens kvalitet, 27 juli 2018 

13. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr T 3522-18, 12 september 2018. 

14. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T 2641-18, 14 september 2018 

15. Ej verkställda beslut, 24 september 2018 

Beredning 

NIF AU § 73 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 21(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 77 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, per augusti 2018 

2. Avdelningen Barn och familj, per augusti 2018 

3. Avdelningen Vuxen, per augusti 2018 

4. Förordnande som avdelningschef vid avdelningen 

Missbruk/Vuxen, 18 juni 2018 

5. Förordnande av förvaltningschef på Förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg, 19 juni 2018 

6. Förordnande av förvaltningschef på Förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg, 19 juni 2018 

7. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, 20 juni 2018 

8. Beslut om att överklaga Migrationsverkets beslut till 

förvaltningsrätten i Linköping, 23 augusti 2018 

Beredning 

NIF AU § 74 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 22(22) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 78  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet. 

 

 

 


