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Redogörelse 
Verksamhetsplanen inleds med beskrivande avsnitt kring 
ansvarsområde, nulägesbeskrivning med styrkor och utmaningar samt 
större verksamhetsförändringar under planperioden. 

Nämndsmål, resultatindikatorer och uppföljning ingår i planen. 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs budgetram för 2018 är 88,3 
miljoner kronor.  
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NIF AU § 52 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

1. Ansvarsområde 
 

• Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer, missbrukare, personer med 
psykisk ohälsa samt boende för ensamkommande flyktingbarn. Familjerätt. 

• Handläggning av försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering. 
• Arbetsmarknadsåtgärder och integration. 
• Handläggning alkohol, tobak och läkemedel. 

 

2. Nulägesbeskrivning – styrkor och utmaningar 
 
• Anpassa boende för ensamkommande efter verksamhetens behov och ekonomi 
• Att arbetsmarknadsavdelningen möter de behov som finns 
• Fler hushåll behöver uppnå självförsörjning 
• Att färre barn lever i hushåll med ekonomiskt bistånd 
• Barn, unga och vuxnas psykiska ohälsa/ missbruk ska uppmärksammas mer 
• Nya metoder behöver implementeras och nya arbetssätt behöver arbetas fram. 

 

 
3. Större verksamhetsförändringar under planperioden 
 

• Fokus på hemnära stöd för ökat vardagsfungerande. Under 2018 kommer verksamheterna att få 
ett delvis förändrat uppdrag, vilket kommer att innebära ett tydligare fokus mot socialpedagogiskt 
arbete där unga vuxna är prioriterade.  

• Utveckla preventivt arbete och tidiga insatser i form av tillskapande av familjecentral och ett 
aktivt samarbete med utbildningsförvaltningen där bl a elevers frånvaro i ett tidigt skede ska 
uppmärksammas. 

• Nystart av verksamheten socialpsykiatri inom IFO. Från årsskiftet 2017-18 kommer en 
överföring av socialpsykiatrin från omsorgsförvaltningen till individ- och familjeomsorgen att 
ske. Detta innebär att socialpsykiatrin samordnas med individ- och familjeomsorgens verksamhet 
för vuxna missbrukare i syfte att samla ansvaret för samsjuklighet och socialpsykiatri. Personellt 
innebär detta att ca 25 nya medarbetare tillkommer. 

• Under första halvåret 2018 kommer vidare två integrerade mottagningar för missbruks- och 
beroendevård att etableras i länet, en i Ljungby och en i Växjö. De två beroendeterapeuterna och 
därmed 12-stegsprogrammet, kommer då att flytta över till mottagningen i Växjö. 
Beroendeterapeuterna behåller dock sin anställning i Alvesta kommun och placering vid 
avdelningen Missbruk/vuxen. 

• Avdelningen ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen kommer att ha ett närmare 
samarbete med Allbo Lärcenter. 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

4. Nämndsmål och resultatindikatorer 
 
Nämndmål 2018  

 Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för 
att klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och 
livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund 
och kompetens ska tillvaratas. 

KF-resultatmål nr 1 Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga 
förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela 
kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler 
medborgare ska bli självförsörjande.  

Nämndmål nr 1 a 
Nämndmål 1 b 

Antalet utrikesfödda med försörjningsstöd ska minska.  
Minska barnfattigdom 

Resultatindikator Kf 1:1 
(Ansvar för uppföljningen NIF) 

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd, KKiK nr 32 
 

Resultatindikator NIF 1.1a 
Resultatindikator NIF 1.1b 

Antalet ska minska med 10 % 
Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd ska 
halveras. I jämförelse i genomsnitt mellan 2017 och 2018  

Uppföljning görs vid delår och/eller 
årsrapport 

 

Utfall 
2016 8,1% 

Utfall 
2017 

Utfall 2017 
Riket 
 

Utfall 2017 a 
kommunerna 
 

Målvärde 2018 
KF 7,5 % 

Mätdatum 2018 
Årsrapport 

  

 - 

 

Delår t o m juni och 
årsrapport 

 

Kommentarer till valet av mål och 
resultatindikator 
Aktiviteter 
 
 

Angeläget mål för förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
 
-Tidig kartläggning av kompetens och förmåga, validera 
-Fortsätta att samverka med andra myndigheter 
-Utöka kontakten med näringsliv och föreningsliv 
-Hitta praktikplatser inom/utanför kommunen 
-Lära sig svenska tidigt, SFI och språkpraktik, validera tidigt 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan 
för att klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och 
livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund 
och kompetens ska tillvaratas. 

KF-resultatmål nr 2 För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva 
efter förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande. 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som 
arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga förbättringar, en bra 
arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 

Nämndmål nr 2 
 

Minskad miljöpåverkan 
 

Nämndmål nr 3 Attraktiv arbetsgivare, hälsofrämjande arbetsmiljö 

Resultatindikator KF 2.1 
(Ansvar för uppföljning 
Kommunstyrelsen) 

Extern personalomsättning: kommunalt anställda som avslutar 
sin anställning. Mål 2018: 9,4 % (resultat 2016 12 %) 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %, kommunanställda. Mål 
2018: 92,0 % (resultat 2016 90,7 %) 
Sjukfrånvaro kommunanställd personal totalt %. Mål 2018: 
5,8 % (resultat 2016 6,6 %) 
Nettokostnadsavvikelse totalt, exkl LSS. Kolada. 
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av 
hushållsavfall? KKiK nr 36. 

Resultatindikator NIF 2.1 Digital nämndhantering i hela ledet (IU 2019) 
Resultatindikator NIF 3.1 Nöjda medarbetare på IFO (medarbetarundersökning) 
Uppföljning görs vid delår och/eller 
årsrapport 

 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2017 
Riket 

Utfall 2017 Andra 
kommuner 

Målvärde 2018 Mätdatum 2018 

- - 
 
- 

 
- Uppnått 180401 

Delår aug och 
årsrapport 

 

Kommentarer till valet av mål och 
resultatindikator 
Aktiviteter 
 
 

Underlättar det administrativa arbetet och förbättrar miljön. 
-Utveckla arbetet med intranätet 
-Digital hantering i hela ledet 
-Ordna lättåtkomliga dokument 
Attraktiv arbetsgivare 
-Bygga vi-känsla 
-Friskvård 
-Handledning 
-Info om arbetshälsa o rehabiliteringsansvar 
-Tydligt uppdrag 
-Respekt för varandras olikheter 
-Kompetensutveckling 
-Tillgänglig arbetsledning 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Fokusområde: Människors 
vardag 

En kommun där man kan bo och verka med stolthet. 
Attraktivt boende i olika miljöer med goda kommunikationer 
och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats 
för alla typer av möten mellan människor. 

KF-resultatmål nr 3 Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och 
hur den vill bo genom att vi tillskapar bostäder av olika 
karaktär och upplåtandeformer. 

Nämndmål nr 4 Klara vardagslivet avseende eget boende och sysselsättning. 

Resultatindikator KF 3.1 
(Ansvar för uppföljning 
Kommunstyrelsen) 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 
invånare. Kolada. Mål 2018: 2,0 (resultat 2015: 2,0; riket 1,6 
Byggrätter för bostäder ska tillskapas i nya detaljplaner. Mål 
2018: 10000 kvm 

Resultatindikator NIF 3.1 Hemnära vardagsstöd ska vara igång våren 2018 
Uppföljning görs vid delår och/eller 
årsrapport 

 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2017 
Riket 

Utfall 2017 Andra 
kommuner 

Målvärde 2018 Mätdatum 2018 

- - 
 
- 

 
- 180401 

Delår aug och 
årsrapport 

 

Kommentarer till valet av mål och 
resultatindikator 
Aktiviteter 
 
 

-Angeläget mål för förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg och en politisk fråga att hantera 
regler för att andrahandskontrakt kan bli 
förstahandskontrakt 
-Skapa boenden efter behov/målgrupp 
-Egna lokaler istället för vandrarhem 
-Tillfälliga boenden 
-Använda modellen boendetrappan, dvs först 
behandla bakomliggande problematik. 
-Boende med personal för samsjuklighet  
-Länsgemensamma boendelösningar 
- Skapa en boendeenhet 
-Individanpassad sysselsättning (samsjuklighet, 
missbruk, lågbegåvning, språksvaghet, psykisk 
ohälsa). 

-Hemnära stöd för ökat vardagsfungerande. 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Fokusområde: Människors 
vardag 

En kommun där man kan bo och verka med stolthet. 
Attraktivt boende i olika miljöer med goda kommunikationer 
och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats 
för alla typer av möten mellan människor. 

KF-resultatmål nr 4 Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande 
mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. 

Nämndmål nr 5 Människors delaktighet i samhället, mångfald, personer med 
psykisk och social ohälsa 

Resultatindikator KF 4:1 
(Ansvar för uppföljning 
Kommunstyrelsen) 

Fritidsmöjligheter. Hur ser du på tillgång till parker, 
grönområden och natur, idrottsevenemang, kulturevenemang, 
nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva fritidsintressen 
som sport, kultur m m. SCB:s medborgarundersökning. Högre 
indextal=bättre. 
Mål 2018: 52 (utfall 2015: 52; riket 60). 

Resultatindikator NIF 5.1 En träffpunktsverksamhet ska öppnas under 2018 för personer 
med psykisk och social ohälsa. 

Uppföljning görs vid delår och/eller 
årsrapport 

 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2017 
Riket 

Utfall 2017 Andra 
kommuner 

Målvärde 2018 Mätdatum 2018 

- - - - - Årsrapport 
 

Kommentarer till valet av mål och 
resultatindikator 
Aktiviteter 
 
 

Angeläget arbete som ska utvecklas inom nämndens  
verksamhetsområde  
-Mötesplatser, aktiviteter för alla, skall ligga centralt 
-Alvesta folkfest - naturliga möten mellan folk 
-Förebyggande insatser för föräldrar, 
föräldrautbildningar 
-Naturliga mötesplatser, språkcaféer 
-Mer resurser för förebyggande arbete 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Fokusområde: Barns och ungas 
behov 

Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar för en 
bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga 
och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar 
förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social 
ohälsa. 

KF-resultatmål nr 5 Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar inför 
vuxenlivet samt barn och unga ska få det stöd och den 
utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 
jämlika förhållanden. Barn och ungdomars hälsa ska stärkas. 

Nämndmål nr 6 Tidig upptäckt och tidiga insatser för att skapa goda 
livsförhållanden för barn och ungdomar 
 

Resultatindikator KF 5:1 
(Ansvar för uppföljning 
Kommunstyrelsen) 

Elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt program på 
gymnasiet, andel %. 
Elever som bor i kommunen och fullföljer gymnasiet inom tre 
år, andel %. 
Pojkar som upplever god/mycket god hälsa i åk 8, andel %. 
Flickor som upplever god/mycket god hälsa i åk 8, andel % 
Pojkar som upplever att de känt sig nere/ledsen varje vecka i 
åk 8, andel % 
Flickor som upplever att de känt sig nere/ledsen varje vecka i 
åk 8, andel % 

Resultatindikator NIF 6.1 Tidiga insatser och samverkan. 
Mäta inledningsvis av projektet elevers frånvaro/närvaro med 
en tid efter projektets gång. 
(En skola, ett par klasser) 
Familjecentral ska startas under 2018. 

Uppföljning görs vid delår och/eller 
årsrapport 

 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2017 
Riket 

Utfall 2017 Andra 
kommuner 

Målvärde 2018 Mätdatum 2018 

- - 
 
- 

 
- Inte klart 

 
Årsrapport 

 

Kommentarer till valet av mål och 
resultatindikator 
Aktiviteter 
 
 

Angeläget mål för förvaltningen.  
-Tidiga insatser/närvaro på BVC/MVC/samarbete med BUP 
-Fält-/strukturellt arbete, vägleda/motivera till stöd 
-Erbjuda insats relativt omgående 
-Familjecentral, föräldrautbildning 
-Information om verksamheten på kommunens hemsida 
-Mottagning 3-partssamtal 
-Hemmaplanslösningar-Integrerad mottagning från 16 år 
(missbruk och beroende) 
-Info om familjerätt 
Gemensamma aktiviteter för samverkan UF/IFO: 
-Kunskap om varandras arbetsuppgifter, kompetens och roller 
samt tilltro till varandra, kompetensutvecklande insatser. 
-Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa 
och därigenom minska antalet åtgärder på högre insatsnivå. 
-Samverka för att tidigt uppmärksamma barn och unga i 
behov av stöd och ge det stöd barnen har rätt till, i första hand 
på hemmaplan.. 
-Rapportera till NIF om samverkan mellan förvaltningarna  
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 
 
Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun 

där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Trygg 
välfärd för upplevd trygghet. 

KF-resultatmål nr 7 Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av 
delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde. 

Nämndmål nr 7 Trygga ensamkommande ungdomar  

Resultatindikator KF 7:1 
(Ansvar för uppföljning 
Kommunstyrelsen) 

Hur många olika personer besöker en äldre person med 
hemtjänst under en 14 dagars period? KKiK nr 10. 
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst, i %. KKiK nr 28. 
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 
boende, i %. KKiK nr 25. 

Resultatindikator NIF 7.1 Brukarundersökning resultatet ska förbättras från föregående 
år  

Uppföljning görs vid delår och/eller 
årsrapport 

 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2017 
Riket 

Utfall 2017 Andra 
kommuner 

Målvärde 2018 Mätdatum 2018 

- - 
 
- 

 
- - 

Årsrapport 
 

Kommentarer till valet av mål och 
resultatindikator 
Aktiviteter 
 
 

Angeläget mål för individ- och familjeomsorgen 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

5.  Budgetförutsättningar 2018 
 
5.1 Driftbudget  
 
I tabellerna nedan presenteras driftbudget för nämnden för individ- och familjeomsorgen.  
  
 
Tabell 5A 
mnkr Prognos 

2017* 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Intäkter -67,9 -77,5 -55,7 
Personalkostnader 80,0 81,1 69,0 
Övriga kostnader 89,5 83,6 75,0 
Nettokostnad 101,7 87,2 88,3 
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2017 
 
Tabell 5b 
mnkr Prognos 

2017* 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Nämnd och 
styrelseverksamhet 

0,8 0,8 0,8 

Förvaltningskontor 18,1 18,4 16,0 
Barn, familj, inkl 
Familjeenheten 

29,5 27,8 26,7 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

6,9 -5,3 4,2 

Ekonomiskt bistånd 28,6 26,7 23,2 
Missbruk vuxna, inkl STOBE 10,1 9,8 11,7 
Arbetsmarknadsavdelningen 7,6 9,1 5,6 
Nettokostnad 101,7 87,2 88,3 
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2017 
 
Tabell 5c 
Verksamhetsförändringar, mnkr 
Större förändringar av budget (jämfört med 2017 års budget) 

Budget 
2018 

Ensamkommande flyktingbarn 
Intäktsminskning  
Personalkostnader 
Minskade omkostnader  
 
Arbetsmarknadsavd 
Insatser ekonomiskt bistånd 
Intäktsökning 
 
Missbruk vuxna, inkl STOBE 
Personalkostn. 
  
Ekonomiskt bistånd  
Försörjningstöd, flykting (netto) 
 
Barn o familj 
Placeringskostn. 
Personalkostn. 
 
Förvaltningskontoret 

 
-26,3 
+14,0 
+2,6 

 
 

+2,0 
+1,6 

 
 

-1,5 
 
 

+3,4 
 
 

+0,6 
+0,5 
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Verksamhetsplan med internbudget för 2018 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Lokalkostn. 
 
TOTALT, netto 

+2,1 
 

-1,0 
Teckenförklaring 
(-)  = ökade kostnader/minskade intäkter 
(+) = minskade kostnader/ökade intäkter 
 
Nämnden kommer även under 2018 att få minskade intäkter inom avdelningen för ensamkommande 
barn (-26,3 mnkr). Detta beror dels på helårseffekt från de minskade bidragen från 2017 och 
ytterligare minskning i antal barn placerade på kommunens HVB och stödboende. Avdelningen 
kommer också att kunna minska sina personalkostnader (+14,0 mnkr). Detta beror dels på helårseffekt 
från varsel lagt från och med maj 2017 och en effekt av yterliggare varsel som läggs per den november 
2017. 
 
Avdelningen för missbruk vuxna inkl. STOBE kommer att öka sin personalkostnad under 2018 (-1,5 
mnkr). Detta då man fått extra medel från kommunstyrelsen på 1 miljon kronor till personal inom 
öppenvården och helårseffekt av tillsatt tjänst under 2017. 
 
På avdelningen för ekonomiskt bistånd har man kunnat sänka försörjningsstödet till flyktingdelen 
(+3,4 mnkr netto). Detta beror dels på omförhandlade avtal jämtemot utbildningsnämnden vilket ger 
större intäkter på schablonersättningen och dels på att kostnaden har kunnat budgeteras lägre då det 
kommer färre mäninskor till Alvesta och att Alvesta inte får några hänvisningar. 
 
Förvaltningskontoret har kunnat minska sina lokalkostnader (+2,1 mnkr), detta genom att skriva om 
hyresavtal för Ekhagen då man inte längre behöver hela byggnaden. 
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5.2 Investeringsbudget  
 
Under 2018 beräknas investerings-volymen uppgå till totalt 0,1 mnkr för nämnden för individ- och 
familjeomsorgen.  
 
Tabell 5d 
mnkr Prognos 

2017* 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Inkomster    
Utgifter 0,1 0,1 0,1 
Nettoutgift 0,1 0,1 0,1 
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2017 
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under 
budgetperioden. (tabell 5e) 
Projekt (mnkr) Prognos 

2017* 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Totalutgift 

netto 
Inventarier 0,1 0,1 0,1 0,2 
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTALT (ej summa) 0,1 0,1 (ej summa) 
* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2017 
 
 
 
5.2.1 Kommentarer till investeringsbudget 
 
Inventarieinvestering som kommer uppkomma vid omorganisering av personalen placeringar. 
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6 Övriga nyckeltal  
 

Avdelning   
 

    
  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug 
Ek bistånd                  
Hushåll t o m 24 år exkl nyanl 86 83 78 79 79  88  79  78 
Hushåll från 25 år exkl nyanl 301 302 302 298 287  286  277  280 
Flyktinghushåll* 100 96 94 86 73 73 72 72 
Utbetalt kr /hushåll 5 185 4 786 5 568 4 724 5 490  5 300  5 219  4 596 
Missbruk                 
HVB Socialtjänstlagen (SoL) 6 4 5 5 7  7 8  7 

Stödboende SoL 0 1 0 1 1  1 1 0 

Familjehem SoL 2 2 2 1 1  1 1 1 

HVB LVM 1 0 0 0 0  0 0 0 

Barn och familj                 
HVB SoL 13 13 13 12 14  17 17 18 
HVB LVU 2 1 1 3 1  3 2 2 
Familjehem 44 41 41 42 42  43 43 45 
AMA                 
Inskrivna personer 81 98 115 120 132  130  130  126 
Arbetsmarknadsanställda 26 29 27 27 33  35  33  45 
Avslutade till arbete 5 2 3 6 3  2 2 6 
Boenden ensamkommande                 
Totalt antal i boende i egen regi 45 45 45 43 43  34 34 32 
Totalt antal i eget boende 21 19 19 19 17  17 16 15 
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    7   Organisationsskiss och beskrivning av verksamheten  
 

 
Nämnd och stab 
Nämnden för individ- och familjeomsorg (NIF) består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden 
har ett arbetsutskott som bereder ärenden. Nämnden har även ett individutskott där de flesta 
individärenden hanteras. Vissa individärenden är inte möjliga enligt lag att delegera till 
individutskottet varvid de måste beslutas av nämnden, exempelvis faderskaps- och 
adoptionsärenden.  Staben består av 6 personer och förvaltningschef är närmaste chef. 
Nämndsekreterare/utredare, kvalitetsansvarig alkoholhandläggare/utredare, två receptionister. 
Staben bistår övriga avdelningar med olika typer av stödfunktioner. Till staben är även en ekonom 
knuten, men tjänsten är organisatoriskt placerad centralt på kommunledningskontoret.  

Nyanlända 
Arbetet med nyanlända återfinns inom alla verksamheter inom IFO. Centralt på förvaltningen finns 
en integrationsutvecklare och en integrationspedagog som arbetar brett med frågor som berör 
nyanlända och flyktingar. 

Infocenter 
Infocenter ger aktivt stöd till nyanlända personer med diverse hjälp. Det fungerar även som ett stöd 
till hela kommunen. Det kan bistå med språk- och kulturkunskap som underlättar det dagliga 
arbetet för kommun-medarbetaren samt underlättar kontakten med myndigheter för den nyanlända. 
Infocenter finns på Parkgatan med två anställda med somaliska och arabisk språkkompetens. 

Fältarbete 
En fältassistent är organisatoriskt placerad i staben. Uppdraget är att arbeta förebyggande för 
ungdomar upp till 21 år. Tillsammans med fältassistent placerad inom utbildningsförvaltning sker 
arbete med att skapa mötesplatser, gruppverksamhet, ANDT arbete och samarbete med föreningar 
och andra verksamheter i kommunen som är i kontakt med ungdomer. Särskilt skall 
integrationsfrågor beaktas.  

 
  

Förvaltningschef 

 
Arbets-
marknad 
  

Ekonomiskt 
bistånd 

Barn och 
familj 

Familje-
enheten 

Vuxen/ 
missbruk 

Loket 
Social-

psykiatri 

Boende 
ensam-

kommande 
HVB 

Stödboende 

Stab 
Nyanlända 
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Barn och familj 
Inom avdelningen för barn och familj återfinns handläggning samt öppenvård för barn, unga och 
familjer. Inom avdelningen finns det 23 socialsekreterare, 6 familjebehandlare. Avdelningen leds av 
en avdelningschef och två 1 e socialsekreterare. Familjeenheten leds av en enhetschef. 

Myndighetsutövning 
Inom myndighetsutövningen arbetar man med mottagning, utredning, familjerätt, handläggning för 
barn , ensamkommande barn samt genomförande. De utreder, ger stöd och råd samt beslutar om 
olika typer av insatser. De arbetar med stöd från socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt förvaltningslagen (FL). De arbetar utifrån metoder som 
MI, BBIC, ADAD, Kälvestensmetoden etc. 

Familjeenheten 
På familjeenheten arbetar familjebehandlarna utifrån ett systematiskt förhållningssätt vilket innebär 
att de i första hand strävar mot att arbeta med hela familjen (FFT) och arbetet präglas av ett 
salutogent synsätt och känsla av sammanhang (KASAM). 

Insatser som familjeenheten kan erbjuda är FFT, MI, ART/rePulse, HAP, ÅP, Kriminalitet som 
livsstil, Barn i Föräldrars Fokus, Råd & Stöd, Familjebehandling, FPP, Umgängesstöd, 

 
Träningslägenhet, Familjefridslägenhet, Behandling missbruk, Föräldrastöd/Familjearbete vid 
missbruk, Unga lagöverträdare, Medling vid brott, Ungdomar i riskzon – förebyggande arbete etc. 

Avdelningen samverkar med försörjningsstöd, vuxen/ missbruk och utbildningsförvaltningen. 
Externt sker samverkan med Länsstyrelsen, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Polisen, 
Migrationsverket m.fl. 

 
 
Ekonomiskt bistånd 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan 
klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att handlägga ekonomiskt bistånd till de 
personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
genom bistånd till sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  

Avdelningen ansvarar också för ekonomiskt bistånd till nyanlända i avvaktan på etableringsersättning 
och övriga etableringsinsatser. Ekonomiskt bistånd har också att handlägga dödsboanmälningar och 
erbjuder budget och skuldrådgivning enligt skuldsaneringslagen.  

Ekonomiskt bistånd samverkar externt med en rad olika myndigheter. Bland annat sker samverkan 
med försäkringskassan, Regionen och Arbetsförmedlingen. Ekonomiskt bistånd samverkar genom 
flera olika typer av projekt och nätverksgrupper inom området för flykting/nyanlända men även för 
arbetslösa personer. Internt samverkar försörjningsstöd med hela förvaltningen med särskilt fokus 
på Arbetsmarknadsavdelningen. Samverkan sker också med Utbildningsförvaltningen gällande 
svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och för- och grundskola. 

Under 2018 kommer avdelningen att arbeta med en utredningsmetod, Instrument X, som är ett 
standardiserat frågeformulär och en strukturerad process för utredning av ekonomiskt bistånd. 
Utredningen ger en bedömning av en klients behov för att bli självförsörjande. 

På avdelningen arbetar en avdelningschef, två 1:e socialsekreterare, 13 socialsekreterare samt två 
handläggare för administration och budgetrådgivning. 

 
Vuxen – missbruk/socialpsykiatri 
Avdelningen Missbruk/Vuxen är Alvesta kommuns verksamhet för missbruks- och beroendevård 
avseende personer i huvudsak från 20 år och uppåt, men samarbete med avdelningen Barn och familj 
avseende yngre personer, förekommer regelbundet. Avdelningen ansvarar även för handläggning och 
insatser som avser våld i nära relationer (VINR). 

Kommunens ansvar för missbruksvård och för VINR har sin grund i Socialtjänstlagen. Insatser 
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utifrån bestämmelserna i Socialtjänstlagen bygger alltid på frivillighet. Avdelning Missbruk/Vuxen 
har även ansvar för att utreda förutsättningar för tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall). De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 
2015) utgör grunden för avdelningens arbete på detta område. 
 
Avdelningen är indelad i två enheter; Myndighetsenheten, som 2018 kommer att bestå av fyra 
socialsekreterare med ansvar för missbrukshandläggning, varav en också har särskilt ansvar för VINR 
och två myndighetshandläggare med ansvar för socialpsykiatrihandläggning, och Stöd- och 
behandlingsenheten, som 2018 kommer att bestå av sex befattningar; två beroendeterapeuter, en 
behandlingsassistent och tre socialpedagoger, varav två nya socialpedagogbefattningar tillkommit 
sedan föregående år. Avdelningen leds gemensamt av en avdelningschef och en förste 
socialsekreterare. De båda enheterna arbetsleds i det direkta klientarbetet av förste socialsekreteraren.  

De fyra socialsekreterarna arbetar med myndighetsutövning enligt SoL och LVM, vilket innebär 
mottagning och handläggning av ärenden rörande missbruk eller beroende av alkohol och/eller 
narkotika samt spelmissbruk med eller utan annan samtidig social, somatisk eller psykiatrisk 
problematik. Detta innebär att dessa utreder, bedömer och fattar beslut om biståndsinsatser i form av 
psykosociala behandlingsinsatser i öppen- och heldygnsvård. För bedömning av missbruks- och 
beroenderelaterade problem används ASI som standardiserad bedömningsmetod. I arbetsuppgifterna 
ingår också motivationsarbete. Vid behov initierar, planerar och samordnar man insatser där behov av 
insatser kan finnas från andra huvudmän, särskilt med förvaltningens övriga IFO-avdelningar; avd. 
barn och familj, avd. ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen och boende för 
ensamkommande flyktingbarn. 

 
Stöd- och behandlingsenheten utför stöd- och behandlingsarbete utifrån uppdrag. På enheten erbjuds 
exempelvis 12-stegsbehandling i grupp och individuellt samt återfallsprevention och 
haschavvänjningsprogram. Enheten bedriver även uppsökande arbete i förebyggande syfte samt 
erbjuder anhörigstöd i grupp och individuella samtal. Vidare utför enheten drogtester på uppdrag 
från förvaltningens avdelningar. 

 
Boende för ensamkommande 
Alvesta kommun kommer under 2018 ha ett HVB hem, Kronan, samt stödboende Nyckeln. De tar 
emot ensamkommande flyktingsungdomar på anvisning från Migrationsverket och efter 
placeringsbeslut av myndighetsdelen på avdelningen Barn och familj. 
Personalen arbetar med en rad olika metoder, till exempel miljöterapi, BBiC, salutogenes, 
utvecklingspsykologi, MI. Verksamheten arbetar utifrån socialtjänstlagen. 

Ungdomsboendena samverkar både internt och externt, exempelvis samverkar de med 
försörjningsstöd, barn och familj samt skolan. De samverkar även med Migrationsverket, 
Länsstyrelsen och det finns länsövergripande nätverk på chefs- och personalnivå. 

I september bor totalt 32 ungdomar i HVB i egen regi eller stödboende. 

 

Arbetsmarknadsavdelning (AMA) 
AMA arbetar med att få ut personer med försörjningsstöd eller som riskerar ett utanförskap i egen 
försörjning. De arbetar även med att bygga nätverk, skapa samarbete med olika samverkanspartners 
för att underlätta på den lokala arbetsmarknaden. 

Verksamheten består av två olika delar: 

-den ena jobbar med att utföra uppdrag och träna deltagare i olika arbetsuppgifter och kallas för 
tränande eller Intern Service  

-den andra delen, som kallas förberedande, jobbar mer med att bygga upp förståelse för 
arbetsmarknaden och vad som krävs av individen. 
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I Alvesta
l,ommun Ärende

Gunilla Kaij Bevheden
Förvaltningschef
Tel. 0472-15300
E-post: gunilla.kaij .bevheden@alvesta.se

Förslag till internbudget IFO 2018

Datum
2017-10-05

Rambudgeten för 2018 uppgår till 88,3 mkr.

För att ta fram åtgärder för en budget i balans har förvaltningen följande förslag:

l. En handläggare från Ekonomiskt bistånd går över till att handlägga psykiatri:
Med finansiering från PRIO medel kan denne handläggare arbeta med utredningar av Ungdomar
Och Unga vuxna. Dels de som är aktuella på Bam och Familj, samt de som är aktuella inom
ungdomshushåll på Ekonomiskt bistånd. Utredning av unga vuxna med samsjuklighet.
Besparing : 0,4 mkr
Konsekvens: Handläggaren på ekonomiskt bistånd var planerad att gå in i praktiskt
socialpedagogiskt arbete med klienter från avdelningen, men detta arbete får fördelas på övrig
behandlingspersonal. Samt att arbetsuppgifterna sker med fördröjning. Med denna besparing
minskar därmed antal behandlingspersonal gentemot målgruppen med psykisk ohälsa/
samsjuklighet.

2. Budget för flyktingbidrag sänks från 5,0 mkr till 4,0 mkr.
Budgeten för 2017 är 6,0 mkr, och prognosen är i augusti på 5.0 mkr.
Besparing: 1,0 mkr

4. Budget för ekonomiskt bistånd
Budgetförslaget var först 20,4 mkr, men har sänts till 20, 1 mkr
Besparing: 0,3 mkr

3. Minska placeringsbudget för externa HVB
Minskning från 3,0 mkr till 2,5 mkr
Besparing 0,5 mkr

4 Ökade intäkter ensamkommande barn EBO. Till och med september 2017 har två
ensamkommande barn EBO kommit till Alvesta. Prognos att det 2018 kommer tre.
Intäkt : netto 1,2 mkr

5. Effektiv personalplanering/ omställningsfonden
I processen med varsel på boende ensamkommande erbjuds personal möte/rådgivning från
Omställningsfonden, vilket kan ge möjligheter till nya arbeten/ studier.
Effekt: 0,6 mkr.

Organisationsnr Besöksadress
212000-0639 Parkgatan 6

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
ifo@alvesta.se
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6. Ökade intäkter på AMA: tränande modul, 0,1 mkr och intern service 0,2 mkr.
Under 2017 har intäkterna ökat och en uppskrivning av intäkter för 2018 ses som realistisk.
Intäktsökning: 0,3 mkr.

7. Kostnadsneddragningar ensamkommande drift, omkostnader
Besparing: 2,6 mkr

Ramjustering , åtgärder utifrån KF budgetram

Uppsägning av Ekhagen: 2,1 mkr

En handläggare Barn och familj blir familjepedagog på Familjecentral
Besparing: 569 tkr
Konsekvens; genomförs med anledning av färre inkommande ensamkommande barn.

En handläggare på Barn och familj går in och arbetar på Familjeenheten som vikarie:
Besparing:569 tkr
Konsekvens: genomförs med anledning av färre inkommande ensamkommande barn.

Vikarie under 2018 på Barn och familj tillsätts restriktivt:
Besparing 341 tkr.
Konsekvens: genomförs med anledning av färre inkommande ensamkommande barn.

Gunilla Kaij Bevheden
förvaltningschef

Organisationsnr Besöksadress
212000-0639 Allbogatan 3

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
bam.ungdom@alvesta.se
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NIF §       Dnr NIF2017/172:012 

Internkontrollplan 2018 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på Internkontrollplan 2018- Nämnden för individ- och 

familjeomsorg, 26 september 2017. 
2.  Bilaga: NIF AU § 52, 14 september 2017. 

Redogörelse 
Arbetsutskottet har i samverkan med förvaltningen tagit fram förslag 
på kontrollområden att ta med i nämnden för individ- och 
familjeomsorgs internkontrollplan för 2018.  

De kontrollområden som tas upp i 2018 års internkontrollplan är: 
Kontroll på placeringskostnader, prognossäkerhet, 
intäktskontroll/projektpengar, information/kommunikation och 
arbetsmiljö/hot och våld. 

Arbetsutskottet har skattat risker (sannolikhet och konsekvenser) för 
respektive kontrollområde. 

Beredning 
NIF AU § 53 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att anta Internkontrollplan 2018. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

 

  

5. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



2017-09-26

Internkontrollplan 2018 - Nämnden för individ- och familjeomsorgen
Efter analys och genomgång av internkontrollplanen för 2017, har det framkommit följande kontrollmoment för 2018:  

System/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Granskning utförs Kontrollmetod Rapporteras Riskanalys
till

Kontroll på Säkra prognos på Avd.chef B/F, Regelbundet Utarbeta ny metod Nämnden Sannolikhet: stor

placerings- placerings- Avd. chef M/V för uppföljning Konsekvens: 

kostnader kostnader ekonom medel

Prognos- Säkerställa Nämnden Vid månadsupp- Realistiska Nämnden Sannolikhet: stor

säkerhet prognos på Förvaltningschef följning prognoser Fc Konsekvens: stor

resultat (Fc)
Intäktskontroll/ Kontroll på Ekonom, Delår och Implementera Nämnden Sannolikhet: medel

projektpengar intäkter Fc, årsrapport flykting- Fc Konsekvens: 

avd. chefer modul fullt ut medel

Information/ Korta ledtider/ Fc Delår och Ständiga Nämnden Sannolikhet: medel

kommunikation effektiv Avd chefer årsrapport förbättringar Konsekvens: stor

organisation
Arbetsmiljö/ Se över rutinerna Nämnden Första halvåret Uppdatera rutiner Nämnden Sannolikhet: stor

hot och våld Ombyggnad Fc 2018 Övningar Fc Konsekvens: stor

reception
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Nämnden för individ- och familjeomsorg
arbetsutskottet

NIF AU§ 52 Dnr NIF2017/172:012

Workshop med riskanalys av internkontrollplan 2017 och
inför internkontrollplan för 2018

Redogörelse
Arbetsutskottet arbetar under sammanträdet med workshop í
riskanalys av internkontrollplan 2017 och inför internkontrollplan för
2018.

Justeringsmännens sign
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NIF §       Dnr NIF2017/75:041 

Ekonomisk uppföljning per september 

Beslutsunderlag 
1. PowerPoint: Uppföljning av utfall och prognos per september 

2017, 16 oktober 2017 
2. Ekonomisk månadsrapport per 30 september 2017 
3. Nyckeltal, nämnden för individ- och familjeomsorg, 28 september 

2017 

Redogörelse 
Resultatet per den 30 september är -12,7 mnkr och prognosen är 
beräknad att hamna på ett underskott på ca -14,6 mnkr för individ- och 
familjeomsorgen per den 31 december 2017. 
 
Underskottet i nämnden för individ- och familjeomsorg beror på 
förändringar i ersättningarna från migrationsverket. Migrationsverket 
meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser från och med 
årsskiftet 2016/17. Dessutom sänks ersättningarna för 
ensamkommande från 1 900 kr/dygn till 1 350 kr/dygn. Effekten av 
detta beräknas till minus 15,6 miljoner kronor i minskade intäkter 
jämfört med budgeterade intäkter. 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 
ekonomisk uppföljning per september 2017. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

 

  

6. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



Uppföljning av utfall & prognos per september 
2017, NIF 

2017-10-16 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEPTEMBER Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-sep BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 
Nämnd o styrelseverksamhet vht 118   742 742   641 641 86   -95 -95 837 
Förvaltningskontor a 41 o a411 1 532 19 926 18 394 1 454 15 222 13 768 75 826 -529 297 18 097 
Barn & familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 53 245 27 792 19 388 42 124 22 736 82 836 -3 773 -2 937 30 729 
Ensamkommande flyktingbarn a 442 35 840 30 534 -5 305 16 401 22 679 6 277 -118 -15 620 2 828 -12 792 7 487 
Försörjningsstöd a 4501 11 000 37 679 26 679 8 872 30 083 21 210 80 799 -1 941 -1 142 27 821 
Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 1 213 11 038 9 825 612 8 755 8 143 83 53 -331 -278 10 103 
Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 2495 11 602 9 107 6 360 11 705 5 345 59 4 134 -1 780 2 354 6 754 

Summa   77 533 164 767 87 234 53 088 131 209 78 121 90 -8 973 -5 621 -14 594 101 828 
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HELÅRSPROGNOS 2017 Tkr 

BUDGETAVVIKELSE 

IFO 

Verksamhet Budget  Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Av- 

helår helår helår helår helår helår helår vikelse 

per mars per april per maj per augusti per september per september m budget 

Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 500 17 962 16 962 19 462 20 962 20 776 20 776 -3 276  

Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) 5 956 5 956 5 956 5 069 5 069 4 512 4 512 1 444  

HVB Barn o unga 3 500 1 856 1 816 2 116 3 209 2 953 2 953 547  

Familjehem Barn o unga 1 792 4 833 3 780 4 309 5 021 6 540 6 540 -4 748  

HVB Föräldrar 500 169 274 363 703 703 703 -203  

HVB Missbruk 3 000 3 000 2 748 2 748 3 148 3 268 3 268 -268  

Familjehem Missbruk 1 000 1 000 1 000 1 000 600 600 600 400  

Summa 33 248 34 775 32 536 35 066 38 711 39 352 39 352 -6 103  
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Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 
jan-sep jan-sep % helår 2017 m budget 

    

Intäkter -58 149 -53 196 -4 953  -8,5% -77 533 -68 639 -8 894  

Personalkostnader 57 934 58 326 -391  -0,7% 77 246 73 977 3 269  

AMA-anställda 2 924 7 468 -4 544  -155,4% 3 898 6 657 -2 759  

Köp av verksamhet 24 875 26 551 -1 676  -6,7% 33 166 37 761 -4 595  

Bidrag & transfereringar 20 522 23 120 -2 598  -12,7% 27 363 30 002 -2 639  

Övrigt 17 321 15 853 1 468  8,5% 23 094 22 070 1 025  

Totalt IFO 65 426 78 121 -12 695  87 234 101 828 -14 594  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEPTEMBER Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-sep BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Ensamkommande flyktingbarn a 442 35 840 30 534 -5 305 16 401 22 679 6 277 -118 -15 620 2 828 -12 792 7 487 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos 

September 
Avikelse mot 

budget 

1. Ensamkommande barn   -5 305 7 487  -12 792  
  1.1 HVB Ensamkommande         
    1.2 Intäkter -22 152 -12 605 -9 547  
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 19 801 18 355 1 446  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 2 047 2 416 -368  
          -8 470  
  1.1 Äpplet         
    1.2 Övrigt (tillhör 2016) 0 140 -140  
          -140  
            
  1.1 Stödboende         
    1.2 Intäkter -13 688 -7 615 -6 073  
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 6 646 5 613 1 033  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 2 041 1 180 861  
          -4 179  



7 

Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEPTEMBER Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-sep BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Försörjningsstöd a 4501 11 000 37 679 26 679 8 872 30 083 21 210 80 799 -1 941 -1 142 27 821 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos 

September 
Avikelse mot 

budget 

1. Försörningsstöd     26 679  27 821  -1 142  
  1.1 Försörjningsstöd         
    1.2 Ekonomiskt bistånd 17 500  20 776  -3 276  
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 8 140 7 978 162  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 474 486 -12  
          -3 127  
  1.1 Bidrag till Finsam         
    1.2 Bidrag till Finsam 169 169 0  
          0  
            
  1.1 Flyktingmottagande         
    1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (utbet.) 5 956 4 512 1 444  
    1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (inbet.) -9 000 -9 000 0  
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 379 1 840 540  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 1 061 1 060 1  
          1 985  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEPTEMBER Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-sep BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos 

September 
Avikelse mot 

budget 

1. Barn och familj     27 792 30 729 -2 937  
  1.1 HVB Föräldrar         
    1.2 HVB Föräldrar 500 703 -203  
            
  1.1 HVB Barn o Unga         
    1.2 HVB Barn o Unga 3 500 2 953 547  
            
  1.1 Familjehem Barn o Unga         
    1.2 Familjehem Barn o Unga 1 792 6 540 -4 748  
            
  1.1 Jourhem         
    1.2 Jourhem 750 566 184  
            

Barn & familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 53 245 27 792 19 388 42 124 22 736 82 836 -3 773 -2 937 30 729 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEPTEMBER Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-sep BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Barn & familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443  25 453 53 245 27 792 19 388 42 124 22 736 82 836 -3 773 -2 937 30 729 

  1.1 Kontaktperson vuxna         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 150 62 88  
            
  1.1 Kontaktperson Barn o Unga         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 000 2 372 -372  
            
  1.1 Administaration Utredning         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 13 171 12 271 899  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 868 223 645  
            
  1.1 Div.         
    1.2 Div. kostn. 1 165 1 176 -11  
          -2 969  
            
1. Familjeenheten           
  1.1 Familjeenheten         
    1.2 Löner 3 523 3 542 -19  
    1.2 Div. kostn. 373,6 322 52  
          33  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEPTEMBER Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT 
            jan-sep BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR 

                    

(+ 
överskott   

- 
underskott)     

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto 

Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 1 213 11 038 9 825 612 8 755 8 143 83 53 -331 -278 10 103 

Ansvar Verksamhet konto 
Budget  Prognos 

September 
Avikelse mot 

budget 

1. Missbruk Vuxna     9 825 10 103 -278  
  1.1 HVB Missbruk         
    1.2 HVB Missbruk 3 000 3 268 -268  
            
  1.1 Familjehem Vuxna Missbruk         
    1.2 Familjehem Vuxna Missbruk 1 000 600 400  
            
  1.1 Missbruk Myndighet         
    1.2 Löner (inkl soc.avg) 3 578 3 587 -9  
    1.2 Div (t.ex tel, leasing, hanledn.) 241 243 -2  
            
  1.1 Div.         
    1.2 Div. kostn. 347 454 -107  
          14  
            
1. STOBE           
  1.1 STOBE         
    1.2 Löner 1 976 2 080 -104  
    1.2 Div. kostn. -318 -129 -189  
          -292  



Bilaga. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-09-30 avseende nämnden för individ- och 
familjeomsorgen 

Uppföljningsmall månadsrapport  

Tabell A 
mkr Utfall 

201609 
Utfall 

201709 
Budget 
201709 

Utfall 
201612 

Prognos 
201712 

(X) 

Föreg 
Prognos 

Budget 
201712 

(Y) 

Avvikelse 
(Y-X) 

Intäkter -73,5 -53,2 -58,1 -100,9 -68,6 -67,9 -77,5 -8,9 
Personalkostnader 75,1 65,8 60,9 97,3 80,6 80,0 81,1 0,5 
varav AMA-anst 13,1 7,5 2,9 15,2 6,7 6,7 3,9 -2,8 

Varav jour-/familjehem 3,4 4,3 3,2 4,7 3,9 4,0 4,3 0,4 

Övriga kostnader 66,7 65,5 62,7 92,9 89,8 89,5 83,6 -6,2 

Nettokostnad 68,4 78,1 65,4 89,3 101,8 101,7 87,2 -14,6 

Tabell B 
mkr Utfall 

201609 
Utfall 

201709 
Budget 
201709 

Utfall 
201612 

Prognos 
201712 

(X) 

Föreg 
Prognos 

Budget 
201712 

(Y) 

Avvikelse 
(Y-X) 

Nämnd o 
styrelseverksamhet 

0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 

Förvaltningskontor 10,5 13,8 13,8 14,3 18,1 18,1 18,4 0,3 
Barn o familj, inkl 
Familjeenheten 

29,6 22,7 20,8 36,6 30,7 29,5 27,8 -2,9 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

-8,4 6,3 -4,0 -10,5 7,5 6,9 -5,3 -12,8 

Försörjningsstöd 24,2 21,2 20,0 31,6 27,8 28,6 26,7 -1,1 
Missbruk vuxna, inkl 
STOBE 

6,3 8,1 7,4 9,5 10,1 10,1 9,8 -0,3 

Arbetsmarknadsavdelningen 5,5 5,3 6,8 7,1 6,8 7,6 9,1 2,4 

Nettokostnad 68,4 78,1 65,4 89,3 101,8 101,7 87,2 -14,6 

1 Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B: 

Migrationsverket meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser from årsskiftet 
2016/17. Detta plus att regeringen har för avsikt att sänka ersättningarna för 
ensamkommande fr. 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn gjorde att IFO beräknas tappa 19,3 mnkr 
i intäkter mellan utfall 2016 och budget 2017.  
Sedermera räknades intäktsbudgeten på att ensamkommande skulle ha 60 barn placerade, 
det finns idag 33 st barn. Regeringen valde också att skjuta upp beslutet om sänkta 
ersättningar till kommunerna till halvårsskiftet 2017, då IFO redan ställt om sin verksamhet till 
att ha stödboende gjorde detta att istället för att få 1350 kr/dygn for man nu ersättning för 
1000 kr/dygn under första halvåret. Effekten av detta beräknas till ca -15,6 mnkr i minskade 
intäkter mellan liggande budget och prognos. 

Underskottet per september blir således ca -14,6 mnkr, vilket motsvarar ca 16,22 % av IFOs 
budget 2017. 

Information mottagen av ordförande Datum 2017-10-17 

………………………….. 
(ifall beslut inte tagits av AU 
 eller nämnd) 



Bilaga. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-09-30 avseende nämnden för individ- och 
familjeomsorgen 

2 Kommentarer till utfall 
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: 
 
Se kommentarer under övergripande. 
 
2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader 
 
IFO varslade under senare del av 2016 och våren 2017 och ser nu effekten av det. De 
minskade personalkostnaderna är också en konsekvens av att man inom de olika 
avdelningarna inte tillsätter alla vakanta tjänster efter tjänstelediga och avgångar. 
 
2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader 
 
Den stora skillnaden mellan åren är att för 2016 periodiserades inte placeringskostnaderna 
(då fakturor eftersläpar skall det göras), detta gjordes för september 2017 vilket påverkar 
kostnaderna med ca 2,6 mnkr. 
 
3 Kommentarer till prognos 
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: 
 
Se kommentarer under övergripande. 
 
3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader 
IFO varslade under senare del av 2016 och våren 2017 och ser nu effekten av det. De 
minskade personalkostnaderna är också en konsekvens av att man inom de olika 
avdelningarna inte tillsätter alla vakanta tjänster efter tjänstelediga och avgångar. 
 
3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader 
 
IFO gör en växling mellan posterna försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd kontra 
kostnader för anställning inom Arbetsmarknadsavdelningen. Det görs också fortsatt satsning 
på hemaplanslösningar vilket ger en effekt på placeringskostnaderna. 
 

Information mottagen av ordförande Datum 2017-XX-XX 
 
………………………….. 
(ifall beslut inte tagits av AU 
 eller nämnd)  



Nämnden för individ och familjeomsorg  2017-09-28 Nyckeltal
Avdelning  2016

Sept Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
Ek bistånd 
Hushåll t o m 24 år exkl nyanl 84 86 83 78 79 79 88 79 78 77
Hushåll från 25 år exkl nyanl 270 301 302 302 298 287 286 277 280 277
Flyktinghushåll* 100 96 94 86 73 73 72 72 70
Utbetalt kr /hushåll 5 005 5 185 4 786 5 568 4 724 5 490 5 300 5 219 4 596 4 502

Missbruk
HVB SoL 6 6 4 5 5 7 7 8 7 6
Stödboende SoL 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Familjehem SoL 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
HVB  LVM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Barn och familj
HVB SoL 14 13 13 13 12 14 17 17 18 14
HVB LVU 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2
Famhem 45 44 41 41 42 42 43 43 46 44

AMA
Inskrivna personer 79 81 98 115 120 132 130 130 126 128
Arb.markn anställda 26 26 29 27 27 33 35 33 45 47
Avslutade till arbete 4 5 2 3 6 3 2 2 6 0
Boenden ensamkommande
Totalt antal i boende i egen regi 55 45 45 45 43 43 34 34 32 33
Totalt antal i eget boende 21 19 19 19 17 17 16 15 14
*glappet och ett år efter etabliering

2017



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 5(17) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §       Dnr NIF2017/182:006 

Sammanträdesplan 2018 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på sammanträdesplan för 2018, 17 oktober 2017 

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 2018 

Beredning 
NIF AU § 54 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2018. 

 

 

 

 

  

7. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
 

 
Sammanträdesplan 2018 – NIF, NIF AU, IU 
 
 
2017-10-17 

 

Anmälan av 
ärenden/inlämnande 
av handlingar kl 
12:00 

Ordförandeberedning 
kl 13:15 (om inget 
annat anges) 

Utskick AU AU kl 13:15 (om 
inget annat anges) 
 

Utskick NIF NIF kl 13:15 (om 
inget annat anges) 

12 januari 15 januari 26 januari 2 februari kl.08:00 14 februari 23 februari kl.08:00 
16 mars 19 mars 28 mars 9 april 16 april 4 maj kl.08:00 
9 maj 14 maj 21 maj 28 maj 11 juni 18 juni 
      
31 augusti 3 september 10 september 17 september 1 oktober 8 oktober 
28 september 1 oktober 8 oktober 15 oktober 29 oktober 5 november 
2 november 5 november kl.10:00 12 november 19 november 3 december 10 december 
 
Inlämnande av 
handlingar  

Utskick IU IU kl 09:00 
(om inget annat anges) 

9 januari 12 januari 19 januari 
6 februari 9 februari 16 februari 
13 mars 16 mars 23 mars 
10 april 13 april 20 april 
15 maj 18 maj 25 maj 
19 juni 22 juni 29 juni  
   
14 augusti 17 augusti 24 augusti 
11 september 14 september 21 september 
9 oktober 12 oktober 19 oktober 
6 november 9 november 16 november 
7 december 11 december 19 december kl.13:15 

 
 

 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se 
 
  

mailto:ifo@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 6(17) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §       Dnr NIF2017/16:700 

Information om social beredskap på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 
1. PM- Förändrade arbetsuppgifter med utökat och breddat ansar för 

vissa handläggare inom individ- och familjeomsorgen, 5 oktober 
2017. 

Redogörelse 
Men utgångspunkt i verksamhetens krav, effektivitet och inom ramen 
för formella regleringar föreslås arbetsuppgifterna för viss kategori 
handläggare förändras. 

Förändringen innebär ett utökat ansvar och tyngd i arbetsrollen 
samtidigt som arbetsuppgiftera breddas och ger en utveckling i yrket. 
Den ger också en kostnadseffektiv social beredskap och en effektivare 
organisation med hög professionell standard och kvalité samtidigt som 
arbetsuppgiften blir mer attraktiv. 

Handläggarna får i detta förslag chefsberedskap vilket banar väg för 
kommunen att följa arbetstidslagen för cheferna inom förvaltningen. 
Bakom förslaget står samtliga berörda chefer inom individ- och 
familjeomsorgen. 

I den denna utformning av beredskapen kommer handläggarna i 
beredskap alltid att jobba i par enligt ett fast rullande schema.  

Förändrad organisering av social beredskap på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg har behandlats enligt MBL § 19 och MBL 
§ 11.  

Beredning 
NIF AU § 55 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

  

8. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



I Alvesta
hornmun Ärende

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg
Avdelningen Bam- och familj
Missbruk/Vuxen
Hans Österman och Brittmarie Johansson
Avdelningschefer
Tel. 0472-150 00
E-post: hans.ostennan@alvesta.se

bri ttmarie.johansson@alvesta.se

Datum
2017-10-05

ALVr:STAK01VlMìJN
Individ- och îamil_jeomscirg

2017 -10- 0 5 I
L-----:-------"-·-"1
Dnr. j.J /fJl,i/1)Jfr.l ]~

PM-Förändrade arbetsuppgifter med utökat och breddat ansvar för vissa
handläggare inom individ- och familjeomsorgen

Inledning
Med utgångspunkt i verksamhetens krav, effektivitet och inom ramen för formella regleringar
föreslås arbetsuppgifterna för viss kategori handläggare förändras.

Förändringen innebär ett utökat ansvar och tyngd i arbetsrollen samtidigt som
arbetsuppgifterna breddas och ger en utveckling i yrket. Den ger också en kostnadseffektiv
social beredskap och en effektivare organisation med hög professionell standard och kvalite,
samtidigt som arbetsuppgiften blir mer attraktiv.

Handläggarna får i förslaget chefsberedskap vilket banar väg för kommunen att följa
arbetstidslagen för cheferna inom förvaltningen. Bakom förslaget står samtliga berörda
avdelningschefer inom individ- och familjeomsorgen.

Med en social beredskap med nedan beskrivna innehåll skapas ett modernt och ett ur
arbetsmiljösynpunkt möjligt upplägg. En positiv inställning till att delta i den sociala
beredskapen möjliggörs och därtill skapas ekonomiska incitament för deltagande.

Förslag till förändrade arbetsuppgifter:

• Chefsberedskap enligt delegationsförteckning.
• Inför kvälls - och helgberedskap kan 1:e socialsekreterare från avdelningarna Barn och familj,

Missbruk/ Vuxna/ Ekonomiskt bistånd och avdelningschef/biträdande avdelningschef från
avdelningen Ensamkommande barn och unga ge tillsynsuppdrag till beredskapen. Dessa
uppdrag ska ha stöd i lagstiftningen enligt LVU/ LVM, alternativt vara LVU eller LVM-nära
eller ha anknytning till våld i nära relationer. Utöver detta kan tillsynsuppdrag med olika
omfattning bli aktuella för att erbjuda hem nära stöd, i syfte att öka vardagsfungerandet för
den enskilde och/eller familjen, och för att undvika heldygnsvård



Övrig information:

• Anpassning av lönenivån i förhållande till förändrade arbetsuppgifter och utökat
ansvar i anställningen enligt PM.

• Nya anställningsbeslut kommer att skrivas för var och en som ska ingå i den sociala
beredskapen.

• Tre månaders uppsägning gäller för den som vill avträda uppdraget social beredskap.
(Grundtjänsten kvarstår)

• 16 handläggare kommer att ingå i beredskapen. För att bemanna beredskapen fullt
ut krävs att handläggare från både avdelningen BoF samt avdelningen M/V ingår i
beredskapen.

• Handläggarna jobbar i par (8 par), erhåller samma ersättning och har ett delat ansvar.
• Varje par jobbar en(l) vardag varannan vecka på rullande schema från måndag till

torsdag, arbetstid 17.00-08.00
• Varje par jobbar var åttonde (8) helg på rullande schema från fred 1700 till måndag

0800
• Beredskapsersättning utgår enligt AB Kap 5 § 22 mom. 2
• Lönepåslag med 1500:-/månad på grund av förändrade arbetsuppgifter och ett

utökat ansvar i samband med chefsberedskap enligt delegationsförteckning (krävs
förändringar i nuvarande delegationsförteckning)

• Beredskapen omfattar 123 timmar under en åttaveckorsperiod på rullande schema
året runt.

• Som kompensation för utförd beredskap får handläggarna tre (3) timmars ledighet i
form av arbetstidsförkortning på fredagen efter beredskapshelgen. Resterande fyra
(4) timmar arbetas in genom att schemalägga extra arbetstid varje dag under
beräkningsperioden.

• Den sociala beredskapen kan nås via SOS Alarm och är tillgänglig för polis, sjukvård,

kvinnojourer, egna boenden för ensamkommande samt institutioner och familjehem enligt

Sol, LVU och LVM.

Exempel på situationer när den sociala beredskapen skall aktiveras:

• Akuta omsorgsbrister.
• Missbrukande föräldrar.
• Vuxna med akuta missbruksproblem.
• Barn som bevittnar våld i sin omsorgsfamilj.

• Barn som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.
• Vuxna som blir utsatta för våld i nära relationer.
• Unga med missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt

nedbrytande beteende.



KOSTNADER OCH FINANSIERING

Kostnaderna för en social beredskap enligt ovanstående förslag fördelas på samtliga berörda
avdelningar, se bifogat detaljerat beräkningsunderlag avseende ingående kostnader.
Möjligheterna att förebygga externa placeringar och som oftast är kostsamma samt att "ta
hem" placerade individer bedöms avsevärt kompensera kostnaderna för en social beredskap
enligt ovan.

Alvesta 201 7 09 21

Gunilla Kaij Bevheden
Förvaltningschef



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 7(17) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §       Dnr NIF2017/123:002 

Förslag till revidering av delegationsordning för nämnden 
för individ- och familjeomsorg, delegation vid social 
beredskap 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till förändringar i delegationsordningen gällande 

delegation vid social beredskap, 25 september 2017 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, 
en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver 
uppdateras och reviders med en viss regelbundenhet då det bland 
annat sker förändringar i verksamheten och i rättsväsendet som 
påverkar delegationsordningen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till förändringar i 
delegationsordningen gällande delegation vid social beredskap. 

MBL § 11.  

Beredning 
NIF AU § 56 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att: 

1. Fastställa upprättat förslag om revidering av delegationsordningen 
för nämnden för individ- och familjeomsorg 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att föra in förändringarna i 
delagationsordningsdokumentet 

 

Beslutet ska skickas till 
Samtlig berörd personal 

 

  

9. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 
Nämnden för individ- och familjeomsorg    
 

Delegationsordning 
 
2017-09-25 
 

 

 
7 

 
Nr 

 
Social 
beredskap/chefsberedskap 
 
(Med chefsberedskap avses 
chefsberedskapen inom social 
beredskap) 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

7.1 Beslut om bistånd till försörjning 
och livsföring i övrigt. 
 
 

4 kap § 1 SoL Personal som 
tjänstgör i den sociala 
beredskapen 
/chefsberedskapen 

När beslut av 
ordinarie 
tjänsteman inte 
kan avvaktas: 
nödvändig 
försörjning i 
akuta 
situationer 

7.2 Beslut att inleda utredning  7 § LVM -”- När beslut av 
ordinarie 
tjänsteman inte 
kan avvaktas. 

7.3 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i 
familjehemsvård eller HVB för 
personer upp till 20 år. 

- i avvaktan på beslut av 
ordinarie beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

7.4 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem för personer upp till 20 
år.  

- I avvaktan på beslut av 
ordinarie beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 
 

7.5 Särskilda kostnader i samband 
med inledande av vård och 
vistelse, under vårdtiden och vid 
dess slut 

- Upp till 50 procent av 
prisbasbelopp 

 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

7.7 Beslut om upphävande av beslut 
om omedelbart omhändertagande 
enligt LVM. 

18 b § LVM -”- -”- 

7.8 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU. 

43 § 2 stycket LVU -”- -”- 

7.9 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket LVU -”- -”- 

 
 

  

 
 



 
 
 

 
2 (2) 

  

 
 

 
 
Nr 

 
Ändringar 
 
(Övriga formuleringsändringar i 
ordinarie delegationsordning, 
Omsorg om vuxna missbrukare) 
 
 
Ärende 

 
 
 
 
 
 
 
Lagrum 

 
 
 
 
 
 
 
Delegat/Ersättare 

 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning 

6.8 
och 
6.7 
 

Nuvarande lydelse: 
Beslut om att begära 
handräckning av polis för att föra 
missbrukare till 
läkarundersökning 
 
 
Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut eller 
omhändertagande 
 
 
 
 
 
Förslag till ny lydelse: 
Beslut om att begära 
handräckning av polis för att föra 
missbrukare till 
läkarundersökning, eller, föra den 
som ska beredas vård eller som är 
omedelbart omhändertagen till ett 
LVM-hem eller sjukhus 

Nyvarande lydelse: 
45 § 1 stycket LVM 
 
 
 
 
 
45 § 1 stycket LVM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till ny lydelse: 
45 § 1 och 2 stycket 
LVM 
 

Soc sekr  

 

 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  
  

 

mailto:barn.ungdom@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 8(17) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Information från avdelningen Missbruk/Vuxen 

Redogörelse 
Redogörelse lämnar under sammanträdet 

Förslag till beslut/ Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 
informationen till protokollet. 

 

 

  

10. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 9(17) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Information om arbetet med Våld i nära relationer (VINR) 

Redogörelse 
Redogörelse lämnar under sammanträdet 

Beredning 
NIF AU § 57 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

 

  

11. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 10(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Information av Boendekoordinator 

Redogörelse 
Redogörelse lämnar under sammanträdet 

Beredning 
NIF AU § 58 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

 

  

12. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 11(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §       Dnr NIF2017/132:000 

Information om samverkan avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Informationsunderlag 
1. Ungdomshushåll i snitt (tom 24 år), 5 oktober 2017. 
2. Aktuella hushåll i snitt (from 25 år), 5 oktober 2017. 
3. Statistik försörjningsstöd 2010 till september 2017, 5 oktober 2017. 
4. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 17 oktober 2017 

Redogörelse 
Redogörelse lämnas under sammanträdet. 

Beredning 
NIF AU § 59 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

 

  

13. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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¡- --- FÖRSÖRJNINGSSTÖDVht 58100
Konto3Namn ___. flera oblekt

År I Värden I Totalt
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2008 1247 1160 1 099 1309 1272 1 369 1138 1 036 1 252 1218 1125 1514 14 738
2009 1282 1 543 1 730 1653 1537 1635 1667 1 746 1609 1527 1535 1 732 19195
2010 1630 1563 1970 1 721 1 773 1959 1 724 1615 1 598 1672 1646 1 714 20 584
20ll 1 763 1641 2 080 1952 2 079 1895 1656 1 753 1834 1811 1811 2 104 22 378
2012 1945 1865 2 072 1836 2 032 1966 1819 1670 1 736 2 141 1983 2 062 23127
2013 1922 1897 1943 1943 2 007 1940 1913 1637 1614 1957 1665 1 714 22151
2014 1796 1781 1890 1846 1773 1849 1900 1478 1785 1953 1700 2196 21947
2015 1759 1770 2124 1969 1853 2127 1973 1774 1830 1909 1778 2094 22 960
2016 1834 1 712 2 064 1 931 1885 2 132 2 028 1636 1913 1982 2 045 2 302 23 464
2017 2 127 1983 2 246 1915 2 157 2 126 2 023 1800 1 750 18127

-2010 -2011 -2012 -2013 ----- 2014 2015 2016 -2011
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STATISTIK 20172017-10-17 

• 33 (29) till jobb utanför AMA 36 % (35%) 
• 13 (13) till studier 
• 21 (25) på betald arbetsträning i förberedande  
• 61 (45) anställda 
• Totalt 125 (127) inskrivna varav 13 (12) är under 25 år. 
• Totalt 214 st varav 28 under 25 år. 
• Just nu är besparing IFO ca 850 000 kr på årsbasis 2017 
• Kommunen har fått drygt 1 400 000 kr i ökade skatteintäkter 
• Beslut tagna för 2018 = 1,8 Mkr IFO, Skatt 2,5 Mkr 
• Minskat ekonomiskt bistånd på årsbasis om dessa individer 

fortsatt haft bistånd är 2,3 Mkr (beslut tagna 4,5 Mkr) 
• AF samarbete extratjänster 

 *Siffror inom parantes är förra nämndens siffror 



PÅ GÅNG 
- OCN validering och kvalitetsäkring 

- Första utbildning oktober, andra i november  
- Etableringssamverkan ESF 

- Multikompetenta team med nyanlända och 
långtidsarbetslösa i fokus. 

- Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 
- Andra mötet med Verksamhetsgrupp för att sätta 

verksamhetsplan 
- Industriskolan 

- 3 första kvinnliga deltagare startas upp 16 okt 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 12(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Information av integrationsutvecklare 

Informationsunderlag 
1. Statistik från Migrationsverket, 2 oktober 2017 

Redogörelse 
Integrationsutvecklare lämnar på sammanträdet en uppdaterad 
information om asylsökande och nyanlända i kommunen. 

Beredning 
NIF AU § 60 

Förslag till beslut/ Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

 

  

14. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



I Alvesta
hornmun

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg
Per-Olof Hjälmefjord
Integrationsutvecklare
0472-15079

2017-1 -ALVESTA K0ì'v1M~
Jndivid- och fami\_1eomso1"'

Statistik från Migrationsverket 2017

2017 -10- O 2

Dnr.J-4 l f2J; I Jtf ßfiJ
Asylsökande personer i Alvesta kommun

1 jan 1 juni 1 juli 1 aug. 1 sept. 1 okt. 1 nov. 1 dec.
Totalt 725 595 562 548 538 523
ABO* 569 449 432 416
UT** 199 133 119 116 109 117
0-17 år 332 257 247 235
*Anläggningsboende i Alvesta eller i Torpsbruk
**Har uppehållstillstånd och väntar på kommunplats

K tt 2017 kommunmo agna ac .
Tomjuni Tomjuli Tom aug. Tom sept Tom okt. Tom nov. Tom dec.

Totalt 84 85 90
ABO* 10 10 11
EBO** 36 37 38
Anhöriga 38 38 41
0-17 år 44 44 45
Ensamk. 14 15 16
*anvisade från anläggningsboende, varav 9 ensamkommande barn
**från eget boende, varav 7 ensamkommande



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 13(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §       Dnr NIF2017/183:007 

Granskning av chefernas förutsättning för ledarskap 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 4 september 2017 
2. Revisionsrapport, september 2017 
3. Tjänsteskrivelse, 27 september 2017 

Redogörelse 
Revisorerna i kommunen har genom sakkunnigt biträde genomfört en 
granskning av chefernas förutsättningar för ledarskap.  

Flera nya förvaltningschefer och första linjens chefer inom 
kommunens olika verksamheter har anställts de senaste åren. 
Chefernas förutsättningar och arbetssituation har uppmärksammats i 
revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

Kommunens revisorer har begärt svar från kommunstyrelsen som i sin 
tur har begärt respons från nämnden angående revisorernas 
rekommendationer.  

Beredning 
NIF AU § 61 

Förslag till beslut/Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ- och familjeomsorg 
beslutar att anse att kommunledningsförvaltningen fått nämndens svar 
angående revisorernas begäran genom upprättad tjänsteskrivelse. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

  

15. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



Afvesta
fiommun

orerna

Till

Kommunstyrelscn

Omsorgsnämt'iden

Utbildningsnämnden

Nämnden för individ- och fami5eomsorg
Nämnden  för  san'föällsplanering

För  käunedom

Korrumu'iful]mäktiges  presidium

GransJcning  av chefernas  förutsättningar  för  ledarskap

Vi  revisorer  iAlvesta  Icornmun har genom  våit  saldairu'iiga  biträde  genoinföit  en  granslanng
av ovanstående.

Vi  beslutade  vid  våit  smnrnanträde  den 4 september  att överlämna  rappoiten  till  lcorrununsty-

relsen, omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden,  närru'iden för individ-  ocli  familjeomsorg  samt

närm'iden för samhällsplanering.  Rapporten  lämnas för  kämiedom  till  komn'iru'ifii1lrnä1diges
presidirim.

Vi  önslcar a ett samlat svar från  kormmmstyrelsen  senast den 15 december  2017 där styrelsen
redogör  för  vad den avser att gpm för att åtgärda  de påpekanden  som görs  i den revisionella

bedömningen.

Kormnunfullmälctiges  presidirim  fär ta ställning  till  om rappoiten  ska biläggas  fullmäktiges
handlingar.

Alvesta  den 4 september  2017

Mats Johnsson

Ordförande

Lennart  Axelssoi'i

Vice  ordförm'ide
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Chefernas förutsättningar  för ledarskap

Sammarij"atföirig

Cheferna  utgör  en strategisk  resurs  ikommunen  och deras  arbetssituation  har  på många
sätt  betydelse  för  såväl  verksamhetens  effektivitet  och kvalitet  som  personalens  arbets-
miljö.  Nationella  studier  pekar  på att  en betydande  del av ledarnas  tid  ägnas  åt frågor  som

föravaltningsledning  med  flera  ålägger  dem  och en mindre  del  till  att  leda  den operativa
verksamheten.

Flera  nya  förvaltningschefer  och  första  linjens  chefer  inom  kommunens  olika  verksamhet-
er har  anställts  de senaste  åren.  Chefernas  förutsättningar  och arbetssituation  har  upp-

märksammats  irevisorernas  risk-  och väsentlighetsanalys.

Vi  bedömer  att  kommunstyrelsen,  omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden  och  nämnden
för  individ-  och familjeomsorgs  samt  nämnden  för  samhällsplanering  till  delar  använder
sina  ledningsresurser  på ett ändamålsenligt  sätt.  Vi  grundar  vår  bedömning  på att  chefer-
na kan  ta ansvar  för  sin  verksamhet,  de kan  styra  sin  verksamhet  och personal,  det  ges

möjlighet  till  kompetensutveckling  och det  finns  möjlighettill  delaldighet  och  inflytande,
arbetsmängden  och  tiden  är hanterbar.  Det  som  saknas  är en dokumenterad  och  beslutad
beslvivning  på vad  styrelsen  och nämnderna  förväntar  sig av sina  ledare  samt  vad  ledarna
kan  förvänta  sig av styrelsen  och  respektive  nämnd.  De politiska  prioriteringarna  kan  bli
tydligare.  De behöver  ges ett större  utrymmer  för  de strategiska  frågorna  för  att  kommu-
nen  som  helhet  ska utvecklas.  Stödfunktionernas  roll  och organisering  behöver  förtydli-
gas.
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Chefernas  förutsättningar  för ledarskap

1. Inledning

I.L Bakgrund

Cheferna  utgör  en strategisk  resurs  ikommunen  och  deras  arbetssituation  har  på  många

sätt  betydelse  för  såväl  verksamhetens  effektivitet  och  kvalitet  som  personalens  arbets-

miljö.  Nationella  studier  pekar  på  att  en betydande  del  av ledarnas  tid  ägnas  åt frågor  som

förvaltningsledning  med  flera  ålägger  dem  och  en mindre  del  till  att  leda  den  operativa

verksamheten.

Flera  nya  förvaltningschefer  och  första  linjens  chefer  inom  kommunens  olika  verksamhet-

er har  anställts  de senaste  åren.  Chefernas  förutsättningar  och  arbetssituation  har  upp-

rnärksammats  i revisorernas  risk-  och  väsentlighetsana1ys.

1.2.  Syfte  och Revisionsfråga-or
Använder  kommunstyrelsen,  omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden  och  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorgs  samt  nämnden  för  samhällsplanering  sina  ledarresurs  på ett

ändamålsenligt  sätt?

1.3.  RevisionskriteSer
Gällande  policydokument  inom  området

1.4.  Kontrollmål
ii Det  finns  policydokument  och  andra  beskrivningar  vad  som  förväntas  av kommunens

chefer.

o  Uppfattning  om  arbetsmängd  och  arbetstid  samt  dess  fördelning.

o  Möjligheten  att  planera  sin  tid.

o  Antalet  medarbetare  per  chef.

o Vilka  former  finns  för  samverkan  med  andra  chefer  på  samma  nivå?

o  Vilka  former  finns  för  dialog  med  medarbetare?

o  Vilka  former  finns  för  introdulction  av nya  chefer?

Det  finns  en verksamhetsstyrning  som  utgår  ifrån  mål,  prestation  och  aktiviteter.

Förvaltningsorganisationen  och  ansvarsfördelningen  är tydlig.

Det  finns  former  för  dialog  och  återkoppling  med  överordnad  avseende  verksamhet-
ens innehåll,  kvalitet  och  villkor.

Det  finns  ett  stöd  till  chefer  -  avseende  IT,  ekonomi,  personal  och  andra  stödjande
funktioner.

Kommunens  chefer  kompetensutvecklas  regelbundet.

1.5.  Åmgrötnsning
Granskningen  har  omfattat  förvaltningschefer  och  chefer  ilinjeorganisationen.
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Chefernas  förutsättningar  för ledarskap

z.6.  Metod

Relevant  dokumentation  gåtl:s  igenom.  Inter:uer  har  genomförts  med  chefer  på  olika

mvaer ikommunens  orgamsation. Fö13ande  personer  har interv)uats.

Per  Ribacke,  kommunstyrelsens  ordförande

Thomas  Johnsson,  kommunstyrelsens  andre  vice  ordförande

Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kommunchef

Monica  Ranstad,  personalchef

Christina  Utterström,  ekonomichef

LisaÅberg,  kanslichef

Stefan  Karlsson,  samhällsbyggnadschef

Magnus  Wigren,  biträdande  förvaltningschef  samhällsbyggnadsförvaltningen

Joakim  Sandahl,  enhetschef,  samMllsbyggnadsförva1tmngen
Bertil  Sandberg,  VA-chef

Ulf  Carlsson,  enhetschef  teknik

Carsten  Wulf,  förvaltningschef  utbildningsförvalföingen

Kristina Llungqvist,  förskolechef
Anna Lillegren,  förskolechef
Ann-Louise  Kjellberg,  bitradande  förskolechef

Magnus  Frisk,  rektor

Linda  Holmer,  rektor

Daniel  Söderberg,  rektor

Mats  Hoppe,  förvaltmngschef  omsorgsförva1tningen

Annelie  Hagegard,  omsorgschef

Srerenke  Banyai,  enhetschef

Elisabeth  Svanbring,  enhetschef

Ingrid  Gunnarsson,  enhetschef

Gunilla Kai3 Bevheden, förvaltningschef, invid- och omsorgsförvaltningen
Kenth  Soderling,  avdelningschef  arbetsmarknad

Brfömarie  Johansson, avdelmngschef missbruk/vuxen
Hans Österman, avdelmngschef barn och fami13
Sara  Hagström,  avdelmngschef  ungdomsboende

Maria  Gabrielsson  avdelnmgschef  ekonomiskt  bistånd
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Chefernas  förutsättningar  för ledarskap

2. lakttagelser

2.1.  Detfinnspolicydokumentochandrabeskriv-

nii'igar  vad  som förväntas  ati  j!communeris  chefer
Det  finns  inge  chefs-  eller  ledarpolicy  i Alvesta  kommun.  Det  finns  inte  heller  något  per-

sonalpolitisld  program  där  chefsskapet  ingår.  Arbetet  med  att  ta  fram  ett  sådant  program

har påbörjats men  har aldrig slutförts,  enligt  de inter:uade.  Enligt  de intervjuade  chefer-

na är det önskvärt  att  det  finns  någon  form  av policy  inom  området.  Idag  blir  ledarskapeti

stor  utsträckning  det  som  den  enskilde  chefen  gör  det  till.

Det  finns  några  dokument  som  har  bäring  på chefskapet:

s Checklista  för  introduktion  av nya  chefer

m Introduktion  -  rutin,  som  behandlar  introduktion  av medarbetare  samt  chefer

Diverse  rutiner  och  uppgifter  kopplade  till  arbetsmiljö

Av  inter:uerna  framgår  att  tillämpningen  av ovanstående  dokument  varierar  mellan

kommunens  förvaltningar.

2.1.1. Uppfattning  om arbetsmängd  och arbetstid  samt dess fördel-
ning.

De flesta chefer som intervjuats  ger uttryck  för att de arbetar mer än 4o  timmar  i veckan.
Samtidigt  ser  ingen  av de intervjuade  detta  som  något  större  problem.  De anser  att  chefs-

rollen  har att  hantera  de uppgifter  och  situationer  som  föreligger  och  att  detta  kan  inne-

bära  längre  arbetsveckor.  I intervjuerna  anförs  att  tid  som  fördelas  på administrativa  sySs-

lor  till  delar skulle  kunna  utföras  av någon  annan,  men  att  det  många  gånger  är svårt  att

dra  en gräns  mellan  vad  som  följer  av chefskapet  och  rena  administrativa  sysslor.

2.1.2.  Möj1igheten  att  p(anera  sin  tid.

Samtliga  intersrjuade  anser  att  de kan  styra  och  planera  sin  tid  i stor  utsträckning.  Samt-

liga  intersrjuade  anser  att  de istor  utsträckning  kan  styra  och  planera  sin  tid.  Samtidigt

gäller  det  att  hela  tiden  vara  flexibel  och  tillgänglig  för  personalen  utifrån  händelser  och

situationer  iden  löpande  verksamheten.
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Chefernas förutsättningar  för ledarskap

2.].3.  Antalet  medarbetare  per chef,
Från  personalchefen  har  följande  uppgifter  erhållits  angående  antal  medarbetare  per  chef:

1-10 11-20 21-30 31 -40 41 -50 51-

IFO

KFF 3 1

KlF

OF 4 2 1 4 4

FSP

UF 1 3 4 6 2 2
Tabell:  Antal  medarbetare  per  chef  förvaltning'

Det  är stor  variation  mellan  chefer  och  förvaltningarna  angående  hur  många  medarbetare

som sorterar under respektive chef. Enligt sammanställningen är det från en till  7g perso-

ner  som  de olika  cheferna  har  personalansvar  för.  Några  ger i intervjuerna  uttryck  för  att

det  måste  finnas  ett  övre  tak  på antalet  medarbetare  som  det är möjligt  att  vara

chef/arbetsledare över, medan andra menar  att  det måste  avgöras  selektivt  utifrån  che-
fens  och medarbetarnas  typ  av  arbetsuppgifter.

2.].4.  Vi7ka former  finns  för  samverkan med andra chefer på samma
nivå?

Samtliga  förvaltningar  har  ledningsgrupper  där  cheferna  träffas  och diskuterar  gemen-

samma  frågor.  Frekvensen  mellan  dessa  möten  variera  mellan  de olika  förvaltningarna

och hur  förvaltningen  är organiserad.  Chefer  inom  ett  specifikt  verksamhetsområde  har

även  egna träffar,  exempelvis  rektorer  inom  grundskolan,  förskolechefer  och enhetschefer

inom  omsorgsförva1tningen.  Flera  av de intervjuade  ger  uttryck  för  att  de organiserade

ledningsgruppsmötena  ägnar  allt  för  lite  tid  åt de långsiktiga  strategiska  frågorna  och allt

för  mycket  åt de aktuella  frågorna  för  stunder.  På senare  år har  ekonomin  haft  ett  stort

fokus.  Samtliga  ger uttryck  för  att  det  finns  former  för  samverkan  med  andra  chefer  och

att  man  söker  stöd  i varandra.

Samtliga  chefer  ikommunen  samlas  även  två  gånger  per  år där  kommungemensamma

frågor  diskuteras.

I några  fall  förekommer  det  att  cheferna  ingår  iandra  nätverk  som  finns  utanför  kommu-

nen,  exempelvis  behåller  rektorer  som  går den  statliga  rektorsutbildningen  kontakten

med  andra  deltagare,  chefer  som  går  externa  utbildningar  behåller  kontakten  med  övriga

kursdeltagare.  Dessa  kontakter  ses som  värdefulla  då de kan  dislmtera  frågor  med  någon

utifrån  iförhållande  till  Alvesta  kommun.

:.y.5,  Vi7ka former  finns  för  dia7og med medarbetare?
De formaliserade  delarna  av dialogen  mellan  chef  och  medarbetare  är:

medarbetarsamtal/utvecklingssamtal
lönesamtal

APT  (arbetsplatsträff).

' IFO individ  och familjeomsorg,  KFF kultur-  och fritid, KLF kommunledning,  OF omsorgs,  FSP samhällsplanering,  UF
utbildning
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Chefernas  Törutsättningar  Tör ledarskap

Detfinns  ingen gemensam struktur  för vad medarbetarsamtal/utveckIingssamtal  ska in-
nehålla. Det finns, enligt de intervjuade,  uttalat  att medarbetarsamtal/utveckhngssamtal
och  lönesamtal  ska  ske  vid  olikatillffillen  (vi  har  inte  s nagon  dokumentation  funnit  att
detta  är uttalat).  Men  det  förekommer  att  dessa  två  samtal  sker  vid  ett  och  samma  tillfälle.
Samtliga  chefer  säger  att  de harAPT  med  sin  personal.  Mötesfrekvensen  och  innehållet
varierar  mellan  förvaltningarna.

I det  löpande  arbetet  framhålls  de dagliga  kontakterna,  mejlkommunikation  och  attvara
tillgänglig  för  medarbetarna  som  viktigt  för  en  fungerande  dialog.

2.1.6.  ViIka former  finns  för  introduktion  ati nya chefer?
Det  finns  en checklista  för  introduktion  av nya  chefer.  Enligt  dokumentet  ska:

Att  börja  som ny chefien  organisation  ska kännas vä7komnande och enkelt.
Omgiuningen  ska uara  förberedd  på att  en ny chef  börjar.  Information  ska ges
på ett tyd7igt, metodiskt  och systematiskt  sätt. Den nya chefen ska snabbt  och en-
ke(t kunna inhämta  information  utan att behöua fråga  runt. Den nya chefen ska
bli  presenterad  i uerksamheten, autfrån  den egna arbetsplatsen  t'd7 kommuneni
sin  hethet.

I dokumentet  ingår  följande  delar

TiH dig som är rekryterande  chef.

z. Att  tänka  på inför  introduktionen
2.  Planering  av  introduktionen  checklista

3.  Introduktionsprogram  firsta  dagen
4.  När  den nya chefen börjar
5.  Bra att'ueta - vem vänder  jag  mig til7
6. Allmänt

7. Ah»esta kommun  -  stödfunktioner
8.  Introduktionsdag  iAluesta  kommun

Enligt  genomförda  intervjuer  så är det  stor  variation  på hur  nya  chefer  har  introducerats  i
sin  nya  roll.  Det  är endast  några  få som  har  uttryckt  att  ovan  nämnda  checklista  har  an-
vänts  i samband  med  introduktionen.  Flera  ger  uttryck  för  att  de har  fått  söka  information
efterhand  som  de behöver  den.

2.2.  Detfinnsenverksamhetsstyrriingsomutgår
ifrån  mål,  prestation  och aktiviteter.

Den  ekonomiska  styrningen  upplever  cheferna  som  väldigt  tydlig.  Däremot  så uppfattar
förvaltningscheferna  istörre  utsträckning  att  verksamhetsstyrningen  är kopplade  till  mål,
prestationer  och  aktiviteter,  än vad  första  linjens  chefer  uppfattar  den.  Det  är  flera  chefer
som  anser  att  politiken  istörre  utsträckning  ska  göra  erforderliga  prioriteringar  och  peka
ut  färdvägen.  Sedan  blir  det  upp  till  cheferna  och  dess personal  att  se till  att  verksamheten
bedrivs  enligt  de politiska  intentionerna.  Idag  upplever  flera  chefer  att  de i allt  för  stor
utsträckning  själva  får  göra  prioriteringar  som  rimligen  borde  ligga  på den  politiska  nivån.
Några  ger  i inter':uerna  uttryck  för  att  politiken  inte  vågar  fattar  "känsliga  beslut",  eller
att  fullt  ut  stå  upp  för  sina  beslut.

September  2017

Alvesta  Kommun

PwC

7 av 12



Chefernas förutsättningar  för ledarskap

Det  stora  ekonomiska  fokus  som  kommunen  har  haft  de senaste  åren  har  inneburit  en

hämmande  effekt  på verksamhetens  utveckling.  Det  är viktigt  att  få in  kvalitetsaspekter  i

verksamhetsstyrningen.  Samtidigt  uttrycker  några  chefer  att  förvaltningen  har  ett  stort

ansvar  att  se till  att  politiken  får  ett  bra  beslutsunderlag  som  innehåller  handlingsalterna-

tiv  och  konsekvenser  så att  erforderliga  prioriteringar  kan  göras  från  de politiska  instan-

serna.

Det  pågår  för  närvarande  ett arbete  inför  år 2018,  där  styrmodellen  ska utvecklas  och  där

ambitionen  är att  tydliggöra  kommunens  styrning  utifrån  politikens  vision  och mål.

:t.3.  Förualtningsorganisationen  och ansvarsfi5rde1-
riingen  är  tydlig.

De inter':uade  anser  att  både  förva1tningsorganisationen  och ansvarsfördelning  till

största  delen  är tydlig  och  ändamålsenlig.  De som anser  att  organisation  och  ansvarsför-

delning  inte  till  alla  delar  är tydlig  är första  linjens  chefer  som  har  ett  mellanled  mellan  sig

och  förvaltningschefen.  I dessa  fall  finns  det  ett  behov  att  tydliggöra  roller  och ansvar,

enligt  de intersrjuade.

2.4.  Detfinnsformerfi5rdialogochåterkoppling
med  överordnad  avseende  verksamhetens  inrie-

håll,  kvalitet  och  villkor.

Samtliga  chefer  anser  att  det  finns  bra  former  för  återkoppling  med  överordnad.  Det  har,

som  nämnts  ovan,  varit  ett  stort  fokus  på ekonomi.  Uppföljningen  och återkopplingen  av

verksamhetens  innehåll,  kvalitet  och  villkor  har  under  senare  år fått  ett  litet  utryrnme.

Dessa  frågor  diskuteras  istor  utsträckning  iförvaltningarnas  olikaledningsgrupper  och

mindre  iutsträckning  med  överordnad  chef.  Samtidigt  så önskar  flera  av de intervjuade

att  de i större  utsträckning  ska få bekräftelse  och veta  om de gör  ett  bra  arbete  isin  roll

som  chef.

2.5.  Detfinnsettstödtillchefer-avseendelT,eko-
rcomi, personal  och aridra  stödjande  funktioner.

I samband  med  intersrjuerna  har  frågor  ställts  på det  interna  stödet  som  cheferna  har  när

det  gäller  IT,  ekonomi,  personal  och andra  stödjande  funktioner.  Det  skiljer  sig  mellan

hur  cheferna  uppfattar  detta  stöd  utifrån  om  förvaltningarna  har  egna  resurser  inom  om-

rådet  på sin  centrala  förvaltning  eller  om stödfunktionerna  sitter  centralt  ikommunen.  De

flesta  uttrycker  att  stödfunktionerna  är viktiga  för  att  underlätta  för  cheferna  i sin  roll.

2.5.1.

De administrativa  IT-rutinerna  uppfattas  fungera.  Det  som  cheferna  efterfrågar  av IT  är

ett  ökat  fokus  på hur  IT  kan  utgöra  ett  stöd  för  verksamheten  och att  det  blir  mindre  tek-

nildrågor.  Teknikfraågan  förväntas  IT  kunna  hantera.  Det  behöver  tydliggöras  vem  som  ska

göra  prioriteringar  inom  IT-området.  På några  av förvaltningarna  finns  det  personer  som

har  ett  IT-ansvar  och där  uppfattar  cheferna  att  det  fungera  bättre.
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Chefernas  förutsättningar  för  ledarskap

2.5.2. Ekonomi

Ekonomerna  tillhör  organisatoriskt  ekonomiavdelningen  centralt.  På några  förvaltningar
sitter  ekonomerna,  på förva1tningskontoret,  ute  på den del  av sin  tid  och detta  uppfattas
som  positivt.  Sitter  de ute  så har  ekonomerna  en annan  förståelse  för  verksamheten.  Sam-
tidigt  finns  det  en förståelse  för  att  kommunens  samlade  ekonomi  är en helhet  och att
ekonomiavdelningen  tar  ett  ansvar  för  detta.  Några  ger  uttryck  för  att  den  ekonomiska
styrningen  och  uppföljningen  kan  utveclclas  och förenklas  då den  idag  kan  upplevs  som
tidskrävande  och  svårhanterlig.

2.5.3. Persona7

De flesta  anger  att  personalfunktionen  är en viktig  funktion  och som  ska utgöra  ett  stöd  i
personalfrågor.  Personalfrågorna  är oftast  komplicerade  och det  gäller  att  göra  rätt  från
början.  Det  har  varit  hög  omsättning  på personalavdelningen  och detta  har  påverkat  kon-
tinuiteten  i verksamheten  och  det  har  varit  svårt  att  få kontakt  med  rätt  kompetens  på
personalkontoret.

Det  är vilctigt  att  ha ett  stöd  i frågor  som  chefer  inte  hanterar  dagligen  utan  mer  sällan,
exempelvis  rehabärenden  och arbetsmiljö.  Några  efterlyser  att  personalavdelningen  skulle
arbeta  mer  övergripande  med  personalfrågor  och  ta fram  mer  gemensamma  mallar  och
rutiner  och  på så sätt  även  arbeta  mer  proaktivt.  Ett  område  som  tas upp  och som  behöver
utvecklas  är att  arbeta  med  de ökade  sjuktalen  och en strategi  för  hur  detta  ska hanteras.

2.6. Kommiineris  chefer  kompetensutvecklas  regel-
bundet.

Det  efterfrågas  en kontinuerlig  kompetensutveckling  i rollen  som  chef. Dels  behövs  kom-
munövergripande,  dels förvaltningsvis  kompetensutveckling  av cheferna.  Det  kommunö-
vergripande  sker  oftast  i samband  med  chefsdagarna  som  anordnas  ikommunen  där  ex-
empelvis  personal  och ekonomi  ges utryrnme.  Förvaltningsvis  kompetensutveckling  sker,
exempelvis  går alla  rektorer  och förskolechefer  den  statliga  rektorsutbi1dningen,  inom
omsorgen  går  ett  antal  chefer  en kurs  i socialrätt  som  arrangeras  av Linneuniversitet.

Kommiu'ien  deltar  också  i det  länsgemensamma  samarbetet  med  traineeprogram  för
framtida  chefer.  Kommunen  har  4 platser  årligen.  De som  genomgår  detta  program  får
ottast  en chefsrollikommunen.
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3.  Revisionell  bedömning
Vi  bedömer  att  kommunstyrelsen,  omsorgsnämnden,  utbildningsnämnden  och  nämnden
för  individ-  och farniljeomsorg  samt  nämnden  för  samMllsplanering  till  delar  använder
sina  ledningsresurser  på ett  ändamålsenligt  sätt.  Vi  grundar  vår  bedömning  på att  chefer-
na kan  ta  ansvar  för  sin  verksarnhet,  de kan  styra  sin  verksamhet  och personal,  det  ges

möjlighet  till  kompetensutveckling  och  det  finns  möjlighettill  delaktighet  och  inflytande,
arbetsmängden  och  tiden  är hanterbar.  Det  som  saknas  är en dokumenterad  och  beslutad
beskrivning  på vad  styrelsen  och  nämnderna  förväntar  sig av sina  ledare  samt  vad  ledarna
kan  förvänta  sig av styrelsen  och respektive  nämnd.  Formerna  för  återkoppling  av  hur
cheferna  lyckas  med  sitt  uppdrag  kan  tydliggöras  och  utvecklas.  De politiska  prioritering-
arna  bör  bli  tydligare  avseende  verksamhetens  inneMll  och  kvalite.  De  behöver  ges  ett
större  utrymmer  för  de strategiska  frågorna  för  att  kommunen  som  helhet  ska utvecklas.
Stödfunktionernas  roll  och organisering  behöver  till  delar  utvecklas  för  att  utgöra  ett
bättre  chefsstöd.

3.1.  Bedömningar  mot  kontrollmål

Kontrollmål

Det  finns  policydokument  och

andra  beskrivningar  vad  som

förväntas  av kommiu'iens  chefer

Kommentar

Ej  uppfyllt

Det  finns  inga  antagna  och beslutade  policydo-

kument  som  beskriver  var  som föraväntas  av

kommunens  chefer.  Vi  bedömer  därför

kontrollmålet  som  ej uppfyllt

Det  finns  en verksamhetsstyrning

som  utgår  ifrån  mål,  prestation

och kvalitet.

Delvis  uppfyllt

I samband  med  antagning  av kommunens

budget  så anges mål  och rilctlinjer  för  styrel-

sens och nämndernas  verksamhet.  Styrningen

under  senare  år har  till  största  delen  varit  av

ekonomisk  karaktär.  Styrelsens  OCl] nämnder-

nas prioriteringar  avseende  mål,  prestationer

och kvalitet  behöver  förtydligas  ytterligare.  Vi
bedömer  kontrollmålet  som  endast  delvis  upp-

fyllt.

Förvaltningsorganisationen  och

ansvarsfördelningen  är tydlig.

Uppfyllt

Vi  bedömer  att  förvaltningsorganisationen  och

ansvarsfördelningen  inom  förvaltningarna  till

väsentliga  delar  är tydlig.

September  2017
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Det  finns  former  för  dialog  och

återkoppling  med  överordnad

avseende  verksamhetens  inne-

håll,  kvalitet  och  villkor.

Det  finns  ett  stöd  till  chefer  -

avseende  IT,  ekonomi,  personal

och  andra  stödjande  funktioner.

Delvis  uppfyllt

Vi  bedömer  att  det  finns  former  för  dialog  och

återkoppling  med  överordnad  avseende  eko-

nomi.  Det  som  behöver  utvecklas  är  återkopp-

lingen  avseende  verksamhetens  innehåll,  kvali-

tet  och  villkor.

Delvis  uppfyllt

Vi  bedömer  att  roller  och  ansvar  mellan  för-

valtningarna  och  de centrala  funlctionerna  be-

höver  tydliggöras  ytterligare  för  att  bli  ett  än

bättre  chefsstöd.  Idag  finns  det  ett  förvänt-

ningsgap  mellan  förvaltningarna  och  de cen-

trala  funktionerna.

Kommunens  chefer  kompetens-

utvecklas  regelbundet.

Uppfyllt

Vi  bedömer  att  cheferna  ges möjlighet  till  re-

gelbunden  kompetensutveckling.  Överlag  så

finns  det  en positiv  syn  till  kompetensutveckl-

ing  ifötavaltningarna.

3.2. Rekommendationer
Vi  rekommenderar  följande  åtgärder:

Kommunstyrelsen  bör  iegenskap  sin  samordnande  rollta  ett  initiativtill  att  ett  poli-
cydokument  avseende  kommunens  chefer  arbetas  fram  och  antas.

Styrelsens  och  nämndernas  styrning  avseende  mål,  prestationer  och  kvalitet  kan  ut-
vecklas  ytterligare.  Här  har  styrelsen  och  nämnderna  ett  ansvar  att  i en  dialog  med  re-
spektive  förvaltningsledning  svarar  för  att  tydliggörande  sker  och  därmed  bättre
kunna  utgöra  ett  stöd  i chefens  arbete.

Varje  chef  bör  i dialog  med  sin  chef  få  ett  tydligt  och  fastställt  åtagande,  detta  bör  ske  i
dialog  mellan  chefen  och  överordnad  chef.  Utifrån  åtagandet  bör  uppföljning  ske  med
en  viss  regelbundenhet.

Ansvars-  och  rollfördelningen  mellan  centrala  stödfunktioner  och  förvaltningarna
behöver  tydliggöras.

September  2017

Alvesta  Kommun
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 2017-09-27      
Gunilla Kaij Bevheden   
Förvaltningschef 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
  
 
Granskning av chefernas förutsättning för ledarskap 
Revisorerna har valt att granska chefernas förutsättning för ledarskap. Revisorerna efterfrågar 
svar från omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg 
samt från nämnden för samhällsplanering. Kommunstyrelsen kommer i sitt svar till 
revisorerna att sammanställa styrelsen och nämndernas svar. Kommunledningsförvaltningen 
behöver nämndernas svar till revisorerna senast den 30 november.  
 
Sammanfattning av revisionens granskning av chefernas förutsättning för ledarskap 
”Vi bedömer att kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 
individ- och familjeomsorgs samt nämnden för samhällsplanering till delar använder sina 
ledningsresurser på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att cheferna kan ta 
ansvar för sin verksamhet, de kan styra sin verksamhet och personal, det ges möjlighet till 
kompetensutveckling och det finns möjlighettill delaktighet och inflytande, arbetsmängden 
och tiden är hanterbar. Det som saknas är en dokumenterad och beslutad beskrivning på vad 
styrelsen och nämnderna förväntar sig av sina ledare samt vad ledarna kan förvänta sig av 
styrelsen och respektive nämnd. De politiska prioriteringarna kan bli tydligare. De behöver 
ges ett större utrymmer för de strategiska frågorna för att kommunen som helhet ska 
utvecklas. Stödfunktionernas roll och organisering behöver förtydligas.” 
 
Revisionens rekommendation 
”Vi rekommenderar följande åtgärder: Kommunstyrelsen bör i egenskap av sin samordnande 
roll ta ett initiativ till att ett policydokument avseende kommunens chefer arbetas fram och 
antas. Styrelsens och nämndernas styrning avseende mål, prestationer och kvalitet kan 
utvecklas ytterligare. Här har styrelsen och nämnderna ett ansvar att i en dialog med 
respektive förvaltningsledning svarar för att tydliggörande sker och därmed bättre kunna 
utgöra ett stöd i chefens arbete. Varje chef bör i dialog med sin chef få ett tydligt och fastställt 
åtagande, detta bör ske i dialog mellan chefen och överordnad chef. Utifrån åtagandet bör 
uppföljning ske med en viss regelbundenhet. Ansvars- och rollfördelningen mellan centrala 
stödfunktioner och förvaltningarna behöver tydliggöras.” 
 
Nämndens svar 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ställer sig positiv till Revisionens 
rekommendationer och välkomnar att ett policydokument tas fram och antas avseende 
kommunens chefer. En dialog mellan nämndens presidium och förvaltningsledning sker 
regelbundet men det kan utvecklas och bli tydligare. 
 
Nämnden avser också att tydliggöra chefers åtagande, detta sker i samband med 
utvecklingssamtal och kan dokumenteras och följas upp på ett bättre sätt. 
 
Ansvars- och rollfördelningen mellan centrala stödfunktioner och förvaltningarna har 
tydliggjorts och förbättrats det senaste året. Framförallt har nyckelpersoner utsetts på 
förvaltningen för att samverka med den centrala stödfunktionen, men kan ytterligare finslipas. 
 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 14(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 
1. Sjukfrånvarostatistik per augusti 2017. 
2. Rapport missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, 

19 september 2017 
3. Tillbud, 26 maj 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. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 
olyckor. 

Beredning 
NIF AU § 62 

Förslag till beslut/Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

  

16. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 15(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Meddelanden 

Informationsunderlag 
1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2720-17 
2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2361-17 
3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2361-17 
4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1546-17 
5. Kammarrätten i Jönköping, meddelande i mål nr. 1870-17 
6. Kammarrätten i Jönköping, meddelande i mål nr.1869-17 
7. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2226-17 
8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1848-17 
9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i må nr 2522-17 
10. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2225-17 
11. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2954-17 
12. Förvaltningsrätten i Växjö, Rättelse/kompettering och dom i mål 

nr. 745-17 
13. Kammarrätten i Jönköping, dom i mår nr. 1869-17 och 1870-17 
14. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T3031-17 
15. Överenskommelse om samarbete Lokal arbetsmarknad mellan 

Alvesta kommun och Arbetsförmedlingen, 2 oktober 2017 
16. Ansökan om medel för utarbetande av en fördjupad lokal 

överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen om 
samverkan, 28 september 2017. 

17. Projektplan: Granskning av arbetet med nyanlända och 
introduktion av dem i samhället samt granskning av 
arbetsmarknadsenheten i Alvesta kommun, 5 oktober 2017 

Beredning 
NIF AU § 63 

Förslag till beslut/Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet. 

  

17. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 16(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

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. 
2. Avdelningen Barn och familj. 
3. Avdelningen Missbruk/Vuxen. 
4. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 19 september 2017. 
5. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Missbruk/Vuxen, 5 september 
2017. 

6. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg, avdelningen Barn och Familj, 19 september 
2017. 

7. Delegationsbeslut av förvaltningschef: Beslut om 
sekretessmarkering av handling, 26 september 2017. 

Beredning 
NIF AU § 64 

Förslag till beslut/Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden för individ och familjeomsorg 
beslutar att notera informationen till protokollet 

  

18. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 17(17) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF §        

Övriga frågor 

Redogörelse  
 

 

 

 

19. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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