
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-02-23 1(18) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-02-23 kl. 13:15 – 17:30 
 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 19 kl. 14:30 – 14:50 
 
 
 
19 – 33  

 
 
Beslutande 

 
 
Sebastian Ohlsson (S), ordförande 
Bengt Svensson (S) 
Martin Rosén (S) 
Gunnel Nordahl (S) 
Helene Andersson (C), 1:e vice ordf. 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 
Roxana Sepulveda (KD)  
Jimmy Hammarström (AA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersätter Sara Karlsmo (M) 
 

 Stig Jakobsson (FP)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S)  

Sonia Muhlenthler Salsamendi (S)  
 

Mubarak Ise (S) 
Camilla Brynolf (C) 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Moa Blom, nämndsekreterare § 19 – 22  
Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef § 19 – 20  
Maria Gabrielsson, avdelningschef 
ekonomiskt bistånd § 19 – 21  
Hans Österman, avdelningschef barn och 
familj § 19 – 21  
Marie Nilsson, 1:e socialsekreterare barn 
och familj § 19 – 21  
 

Per Hermansson, säkerhetssamordnare 
§ 20 
Marie Andersson, Vision § 21 – 28  
Carina Ståhl, Skolledarförbundet § 21 – 
28  
Marie-Louise Magnusson, ekonom § 
23 – 26  
Iren Johansson, kvalitetssamordnare § 
23 – 26   
Inger Steen, socialsekreterare § 23 – 28  
Niklas Larsson, utredare § 23 – 33  
 
  

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2015-02-27 kl. 10:00  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Bengt Svensson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2015-02-23 
Anslaget under tiden 2015-02-27 – 2015-03-20 
Förvaringsplats  Förvaltningen, för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
  Utdragsbestyrkande 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 19 

Utbildning/information 

Redogörelse 
Kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson informerar ledamöter om 
bland annat den kommunala kompetensen, likställighetsprincipen och 
reglementet för nämnden. 

Den powerpoint som visades skickas via e-post ut till politikerna i 
nämnden. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 20 

Utbildning – speciallagstiftning  

Redogörelse 
Avdelningschef för ekonomiskt bistånd Maria Gabrielsson redogör 
bland annat för socialtjänstlagen i relation till arbetet med 
försörjningsstöd. 

1:e socialsekreterare barn och familj Marie Nilsson redogör bland 
annat för lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU. 

Avdelningschef barn, familj och vuxna Hans Österman redogör bland 
annat för lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

De powerpoints som visas skickas via e-post ut till politikerna i 
nämnden. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 21 Dnr NIF2015/4.003 

Reglemente 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag KF § 120, 2014-12-16 
2. Nämndens reglemente, KF § 120, 2014-12-16 
3. Förslag till nytt reglemente, 2015-02-23 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-16 § 120 att reglementena ska 
ses över och presenteras på nytt senast 2015-04-01. 

Följande förändring föreslås under sammanträdet från: 

1 kap 1 § - Nämnden för individ- och familjeomsorg ansvarar för och 
fullgör den del av kommunens uppgifter som åvilar socialnämnd och 
omfattar bland annat myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) avseende barn och unga, lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall och vad som i lag sägs om socialnämnd inom 
detta område. 

Till: 

1 kap 1 § - Nämnden för individ- och familjeomsorg ansvarar för och 
fullgör den del av kommunens uppgifter som åvilar socialnämnd och 
omfattar bland annat myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) avseende individ- och familjeomsorg, lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall och vad som i lag sägs om socialnämnd 
inom detta område. 

Beredning 
NIF AU § 7 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg föreslår 
Kommunfullmäktige besluta godkänna föreslaget reglemente med 
följande förändring i 1 kap 1 § Nämnden för individ- och 
familjeomsorg ansvarar för och fullgör den del av kommunens 
uppgifter som åvilar socialnämnd och omfattar bland annat 
myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende 
individ- och familjeomsorg, lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall och vad som i lag sägs om socialnämnd inom 
detta område. 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Protokollet skickas till 
Kommunfullmäktige 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 22  

Informations och diskussionsärenden 
 

a) Information från ordföranden 
Ordföranden informerar om en utbildning som förvaltningschef, 
nämndsekreterare och utredare tillsammans med ordförande har 
medverkat i. Utbildningen handlade om ärendeberednings-
processen och var mycket givande. 
 

b) Information från förvaltningschefen 
En utredning om eventuellt införande av Barnahus i Kronobergs 
län har genomförts, utredningen med beslutsförslag ska 
behandlas i kommunstyrelsen i mars. 
Förvaltningen utreder ett eventuellt införande av en 
familjecentral i kommunen. 
Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen kring 
förebyggande insatser på Hagaskolan. Ger de förebyggande 
insatserna ett gott resultat kan arbetet spridas till andra skolor i 
kommunen. 
Förvaltningschef redogör för pågående rekryteringar på 
förvaltningen.  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 23 Dnr NIF2015/26.040 

Bokslut 2014 - information 

Beslutsunderlag 
1. Årsberättelse 
2. Måluppfyllelse, 2015-02-10 

Beredning 
NIF AU § 3 

Redogörelse 
Förvaltningen har upprättat bokslut för budgetåret 2014 samt 
årsberättelse. Årsberättelsen sammanfattar årets viktigaste händelser, 
kommenterar det ekonomiska resultatet samt ger en bild av framtiden. 
Nyckeltal med kommentarer samt måluppfyllelse är också redovisade 
i dokumenten. 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 24 Dnr NIF2015/25.040 

Internbudget 

Beslutsunderlag 
1. Internbudget 2015, 2015-02-09 
2. Nyckeltal 2015 
3. Mål 2015, 2015-02-13 

Redogörelse 
Förvaltningen har tagit fram förslag till internbudget för 2015 samt 
flerårsplan för 2016-2017. Obs, ytterligare justering av ram kan ske 
till följd av förändringar i organisationen. 

Beredning 
NIF AU § 2 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar fastställa 
internbudget och mål 2015 samt flerårsplan 2016-2017. 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 25 Dnr NIF2015/32.001 

Social investeringsfond 

Beslutsunderlag 
- 

Redogörelse 
Ärendet utgår. 

Beredning 
NIF AU § 2 
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Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 26 Dnr NIF2015/33.012 

Intern kontrollplan 2015 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2015 för nämnden för individ och familjeomsorg, 
2015-02-13 

Redogörelse 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 
nämndens verksamhet. 

Ledamot Jimmy Hammarström (AA) föreslår att redovisning av 
utförda granskningar av intern kontrollplanen ska ske till nämnden 
efter 6 månader. 

Beredning 
- 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa förslag 
till intern kontrollplan 2015 för nämndens verksamhet samt att 
redovisningen ska ske till nämnden efter 6 månader. 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 27 Dnr NIF2015/27.012 

Arbetsmarknadsavdelningen, organisationsförändring 

Beslutsunderlag 
Organisationsförändring – Arbetsmarknadsavdelningen inom IFO 
Alvesta, 2015-01-16 

Redogörelse 
Enligt beslut om reglementet i Kommunfullmäktige fullgör nämnden 
för individ- och familjeomsorg (IFO) kommunens uppgifter gällande 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Arbetsmarkandsverksamhet i Alvesta startade 2010 med ett projekt för 
unga vuxna, med en anställd arbetsmarknadscoach. Huvuduppdraget 
för arbetsmarknadsfunktionen blev från januari 2012 att skapa praktik 
och arbetsmarknadsanställningar för personer med ekonomiskt 
bistånd. Verksamheten är idag en del i IFO Staben med 
förvaltningschefen som ansvarig chef. Arbetsmarknadsfunktionen har 
varit placerad i IFO’s lokaler på Parkgatan men för att kunna ta emot 
fler sökande flyttade verksamheten ut till Lillsjögatan i september 
2014. 

Arbetsmarknadsenhetens utvecklade målområden och volym gör att 
det behöver bli en egen avdelning. Förvaltningschefen kan inte vara 
den direkta arbetsledaren för verksamheten. Avdelningschefen har 
personal- ekonomi – och verksamhetsansvar samt har ansvar att driva 
utvecklingen efter uppsatta mål. 
Arbetsmarknadsavdelningen kommer att ligga inom IFOs befintliga 
budgetram och omfatta en sammanlagd budget på 7,7 Mkr. Medel 
läggs ihop från IFO stab, Loket, Miljöverkstad och ekonomiskt 
bistånd inom vilka enheter arbetsmarknadsenheten ligger idag. 

Risk- och konsekvensanalys är genomförd. 

Beredning 
NIF AU § 4 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar godkänna 
föreslagen organisation för arbetsmarknadsavdelningen. 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-02-23 13(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 28 Dnr NIF2015/21.750 

Jourhem i egen kommunal regi 

Beslutsunderlag 
Utredning, 2015-01-19 

Redogörelse 
På uppdrag av förvaltningschef Gunilla Kaij-Bevheden och 
avdelningschef Hans Österman, initieras en utredning för att 
undersöka förutsättningarna för att kontraktera ett jourhem i nämndens 
egen regi.  

I ett kontrakterat jourhem är en vuxen arvoderad av socialtjänsten för 
att vara hemma på heltid. Familjen är beredd att med kort varsel ta 
emot barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans under en 
kortare period. 

Utredarna i ärendet anser att det torde finnas underlag för att pröva 
alternativa lösningar gällande akuta placeringar i jourhem. Såsom 
framgår av utredningen kan endast fördelar skönjas med att till viss 
del använda sig av jourhem. Fördelarna bedöms vara såväl 
ekonomiska som rättssäkra. Även handläggningen i samband med 
akuta placeringar skulle gynnas av att ha ett jourhem i egen regi.  

Beredning 
NIF AU § 5 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att under 2015 
rekrytera och kontraktera ett jourhem i egen regi.  
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 29 Dnr NIF2014/64.750 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) 

Redogörelse 
Enligt 16 kap 6f § SoL så ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Inspektionen för 
vård och omsorg, Kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 

Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd 
beslutet gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för 
beslutet. 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har för kvartal 4 2014 
inga ej verkställda beslut att inrapportera.  

Vid föregående rapportering hade förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg inga beslut att inrapportera. 

Beredning 
NIF AU § 6 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner rapporteringen 
och översända densamma till Kommunfullmäktige för kännedom. 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 30  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Kommunala pensionärsrådet, 2014-12-10 
2. Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut, 2015-01-

07 dnr NIF2015/22:702 
3. Förvaltningsrätten i Växjö, 2015-02-06, dom, mål nr 3535-14 dnr 

NIF2015/29:750 

Beredning 
NIF AU § 8 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar redovisade 
meddelanden till protokollet. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 31   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin 
beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av 
nämnden antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 
att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

 
1. Barn och familj, januari 2015 
2. Vuxen missbruk, januari 2015 
3. Ekonomiskt bistånd, januari 2015 

Beredning 
NIF AU § 9 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar godkänna 
redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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Utdragsbestyrkande 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 32   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde. 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 33  Dnr. NIF 2015/34.750 

Sekretessärende – ansökan om vårdnadsöverflytt 
 

Ärendet förs i separat protokoll. 
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