
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-11-05 1(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 5 november 2018 kl. 13.15 – 16.30 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 86 kl. 14.18 – 14.24 

Ajournering mellan § 87 och § 88 kl. 14.40 – 15.00  

 

79 - 95 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Öhman Danforth (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Robert Öström (MP) 

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

Veronica Kobak (M)  

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

 

 

 

Ersätter Peter Johansson (S)  

 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Stig Jakobsson (L)  
 Annette Lindström (SD)  Ersätter Benny Lundh Johansson (-) 
   
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Elin Axelsson, praktikant 

Madeleine Knotek Gustafsson, 

förvaltningssekreterare/kommunikatör 

omsorgsförvaltningen § 79-81, 86-95 

Matilda Herngren, socialsekreterare barn 

& familj § 82-83 

 

Mahsa Edalat, socialsekreterare, barn 

& familj § 82-83 

Helena Svensson, 

familjerättssekreterare § 84-85 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare, § 86-87 

Irén Johansson, utredare § 88-89 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 

89-91 
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Utses att justera               Gunnel Nordahl (S) 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-11-08 kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Gunnel Nordahl (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-11-08 

Anslaget under tiden 2018-11-09 – 2018-11-30 

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

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 79  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 

kallelsen. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta ordförandes 

förslag på dagordning 
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NIF § 80  

Informations och diskussionsärenden 

 

a) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om att man har fått beviljat ett projekt via 

Länsstyrelsen som heter Projekt Hemmamamma där man ska jobba 

uppsökande och fokusera på kvinnor som i någon utsträckning är 

isolerade i hemmet och arbeta för att denna målgrupp ska få större 

nätverk. 

 

Man informerar även om att kommunens nya säkerhetssamordnare har 

börjat sin tjänst och att man samarbetar angående skalskyddet för 

lokalerna på Parkgatan såväl som mot våldsbejakande extremism. 

Man samarbetar här nära med förvaltningens boendekoordinator och 

fältutvecklare.  

 

 

Förvaltningscheferna i kommunen har varit på Polismyndigheten i 

Växjö och man har där fått en lokal lägesbild av hur trygg- och 

säkerhetssituationen ser ut.  

 

b) Information från ledamöter 

Gunnel Nordahl (S) berättar att man har varit på KPR. Man har 

diskuterat hur vikariesituationen har sett ut under sommaren.  

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-11-05 5(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 81 Dnr NIF2018/138.006 

Sammanträdesplan 2019 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till sammanträdesplan för 2019, 1 oktober 2018 

Redogörelse 

Enligt 3 kap 10 § 3 stycket nämnden för individ- och familjeomsorgs 

reglemente ska nämnden senast på novembersammanträdet fastställa 

tiderna för kommande års ordinarie sammanträden.  

 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) har tagit fram ett förslag på 

sammanträdesplan för nämnden och dess utskott för 2019. 

Beredning 

NIF AU § 78 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslag till 

sammanträdesplan för 2019. 
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NIF § 82  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 83  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 84  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 85  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 86 Dnr NIF2018/128.131 

Beslut om verksamhet och budget för Mötesplatsen 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till verksamhetsplan samt budget för Mötesplatsen, 15 

oktober 2018 

Redogörelse 

På Mötesplats centrum har projektet Väninnor till Väninnor bedrivits i 

två etapper fram till och med 180831. I projektet har 7 kvinnor varit 

anställda som handledare för de kvinnor som deltagit i projektet. 

Anställningarna har varit nystartsjobb och har finansierats från 

arbetsmarknadsavdelningen och intäkter från arbetsförmedlingen.  

Det övergripande målet för Mötesplats centrum, oavsett driftform, är 

att vara en plats för personer som där får en sysselsättning och känsla 

av sammanhang. Detta mobiliserar individer till att öka sin förmåga 

att kunna komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. För 

personer som uppbär ekonomiskt bistånd men som inte kan anvisas till 

arbetsmarknadsavdelningen, kommer anvisning för arbetsträning 

kunna göras till Mötesplats centrum från arbetsmarknadsavdelningen. 

Inom verksamheten kommer ca tio platser med sådan arbetsträning 

kunna finnas. 

De aktiviteter som kommer bedrivas är matservering och bakning 

inom kommunen, friskvårdsverksamhet/bad, föreläsningar och 

kompetenshöjande kurser i samarbete med andra aktörer. 

Beredning 

NIF AU § 79 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzen (AA) yrkar på återremiss till arbetsutskottet för 

ytterligare beredning med syftet att Mötesplatsen ska få en egen 

budget.  

Helen Gustavsson (M) lägger fram följande förslag:  

Med anledning av att Mötesplats Centrum planerar att ingå i ett 3-årigt 

projekt med start hösten 2019, där målet efter projektet är att starta ett 

ASF företag (Arbetsintegrerat Socialt Företag). För att underlätta 

processen, tycker vi Moderater att Mötesplats Centrum bör bli en egen 

verksamhet med en egen budget. Moderaterna yrkar därför att IFO-

nämnden beslutar att:  
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1. Mötesplats Centrum blir en egen resultatenhet med ansvar för sin 

utveckling och ekonomi. 

2. Söka pengar hos kommunstyrelsen från strategiska kontot enligt förslag. 

3. Mötesplats Centrum gör en redovisning till nämnden där man 

presenterar sitt arbete för att integrera personer som idag står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

Om centrala medel inte beviljas till IFO: 

4. Finansiering av Mötesplatsen fram till projektstart 2019, görs genom att 

omfördela medel från AMA till Mötesplats Centrum för att täcka 

omkostnaderna.  

Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till det egna förslaget och yrkar 

avslag till arbetsutskottets förslag.  

Stig Jacobsson (L) och Anette Lindström (SD) yrkar bifall till Lars-

Olof Franzéns (AA) återremiss.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att nämnden har tre förslag att ta ställning 

till. Arbetsutskottets förslag, Lars-Olof Franzéns (AA) 

återremissyrkande och Helen Gustavssons (M) förslag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Lars-Olof Franzéns 

(AA) yrkande på återremiss och finner att man beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs och verkställs enligt följande: En ja-röst innebär en 

röst på arbetsutskottets förslag och en nej-röst innebär en röst på Lars-

Olof Franzéns (AA) yrkande på återremiss. Efter genomförd votering 

med resultatet 7 ja-röster och 4 nej-röster finner nämnden att man att 

man avgör ärendet under dagens sammanträde.  

Ordförande ställer sedan arbetsutskottets förslag mot Helen 

Gustavssons (M) förslag och finner att man röstar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs och verkställs enligt följande: En ja-röst är en röst på 

arbetsutskottets förslag och en nej-röst är en röst på Helen 

Gustavssons (M) förslag. Efter genomförd votering med resultatet 5 

ja-röster och 6 nej-röster finner nämnden att man beslutar enligt Helen 

Gustavssons (M) förslag.  

Röster redovisas i bilaga till protokollet. 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Mötesplats Centrum blir en egen resultatenhet med ansvar för sin 

utveckling och ekonomi. 

2. Söka pengar hos kommunstyrelsen från strategiska kontot enligt förslag. 

3. Mötesplats Centrum gör en redovisning till nämnden där man 

presenterar sitt arbete för att integrera personer som idag står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

Om centrala medel inte beviljas till IFO: 

4. Finansiering av Mötesplatsen fram till projektstart 2019, görs genom att 

omfördela medel från AMA till Mötesplats Centrum för att täcka 

omkostnaderna.  
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NIF § 87 Dnr NIF2018/128.131 

Integrationsarbete – ansökan om driftsbudget 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ansökan, 15 oktober 2018 

Redogörelse 

I kommunens budget för 2019 beslutades att nämnden för individ- och 

familjeomsorg får helhetsansvaret för integrationsarbetet i Alvesta 

kommun. 

Eftersom flera förvaltningar är inblandade i integrationsarbete ställs 

krav på att samordna integrationsarbetet. Vidare samarbetar man även 

med föreningslivet i kommunen. Med anledning av de satsningar som 

är planerade att göras under 2019 i form av informationsspridning till 

nyanlända samt de andra verksamheter man håller i så finns det behov 

av att söka medel från det strategiska kontot enligt nedan: 

Sommaraktiviteter ungdomar över 15 år                               30 tkr 

Omkostnader till Connectutbildning                                     20 tkr 

Informations och samverkansinsatser föreningslivet            10 tkr 

Utvecklingsomkostnader språkcaféer                                   10 tkr 

Summa                                                                                   70 tkr 

Beredning 

NIF AU § 80 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ansöka om 

medel hos Kommunstyrelsen från strategiska kontot/integration enligt 

förslag. 
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NIF § 88 Dnr NIF2018/122.012 

Internkontrollplan 2019 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till internkontrollplan 2019, 25 september 2018 

Redogörelse 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF §71, 2008) ska 

varje nämnd anta en särskild plan för den interna kontrollen i samband 

med fastställandet av verksamhetsplanen. Utöver nämndens egna 

internkontrollplan fastställer kommunstyrelsen en 

kommunövergripande plan som gäller för samtliga nämnder. 

Arbetsutskottet har i samverkan med förvaltningen tagit fram förslag 

på kontrollområden för nämnden för individ- och familjeomsorgs 

internkontrollplan 2019. 

De kontrollområden som tas upp i 2019 års internkontrollplan är: 

Säker reception (sekretess och säkerhet), kontroll på 

placeringskostnader, projektintäkter, rättssäkerhets i socialpsykiatrin, 

koppling verksamhetssystem – ekonomisystem, självförsörjning före 

detta ensamkommande barn och information/kommunikation.  

Arbetsutskottet har skattat risker (sannolikhet och konsekvens) för 

respektive kontrollområde. 

Beredning 

NIF AU § 81 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta framtaget 

förslag på internkontrollplan 2019. 
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NIF § 89 Dnr NIF2018/124.704 

Verksamhetsplan 2019 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till verksamhetsplan 2019 med internbudget, 12 oktober 

2018.  

Redogörelse 

Verksamhetsplanen inleds med beskrivning av nämndens 

ansvarsområden och de styrkor och utmaningar man identifierar i 

verksamheten. Större verksamhetsförändringar som är planerade 

under 2019 finns även med i planen. Vidare följer nämndens mål och 

indikatorer för dessa och budget för verksamheten samt beskrivning 

av förvaltningsorganisationens olika delar.  

Nämndens totala budgetram för 2019 är 100,6 mnkr.  

Beredning 

NIF AU § 82 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslag till 

verksamhetsplan med internbudget för 2019. 
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NIF § 90 Dnr NIF2018/59.042 

Ekonomisk uppföljning per september 2018 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk uppföljning per september 2018, 23 oktober 2018 

2. Månadsrapport per september 2018, 15 oktober 2018 

3. Tjänsteskrivelse, 10 oktober 2018 

Redogörelse 

Resultatet per den 30 september är -3,8 miljoner kronor och prognosen 

är beräknad att hamna på ett underskott på ca -4,8 miljoner kronor för 

individ- och familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg 

beror på placeringskostnader på avdelningen Barn o familj med ca 3,9 

miljoner kronor, på försörjningsstödet på avdelningen för Ekonomiskt 

bistånd med ca 2,5 miljoner kronor netto, och personalkostnader inom 

kommunens egna HVB-hem på avdelningen Ensamkommande 

flyktingbarn med ca 1,9 miljoner kronor.  

Beredning 

NIF AU § 83 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna den 

ekonomiska uppföljningen per september månad.  
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NIF § 91 Dnr NIF2018/139.002 

Attestförteckning 

Beslutsunderlag 

1. Attestförteckning, 4 oktober 2018 

Redogörelse 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 5, 2005) och nämnden för 

individ- och familjeomsorgs delegationsordning ska nämnden årligen 

fatta särskilt beslut om att godkänna upprättad attestförteckning. 

Löpande uppdateringar under året kan förvatningschef  godkänna per 

delegation. 

Beredning 

NIF AU § 84 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

attestförteckning för förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

2018. 
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NIF § 92 Dnr NIF2018/20:020 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik januari 2016 - augusti 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 § 85 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 93  

Meddelanden 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4185-17, 1 oktober 2018 

2. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 1957-18, 10 oktober 

2018 

Beredning 

NIF AU § 86 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 94 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 september 2018 

2. Avdelningen Barn och familj, per september 2018 

3. Avdelningen Vuxen, per september 2018 

Beredning 

NIF AU § 87 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 95  

Övriga frågor 

Ordföranden informerar om att man under nästkommande 

nämndssammanträde den 10 december ska vara på Mötesplatsen och 

att nämndens sammanträde börjar med lunch vid kl. 12.00. 

 

 

 

 

 


