
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-04-20 1(16) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 – 17.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 37 och § 38 kl. 14.45 – 15.00 
Ajournering mellan § 42 och § 42 kl. 16.40 – 16.45 
 
34 - 46 

 
 
Beslutande 

 
 
Sebastian Ohlsson (S), ordförande 
Sonia Muhlentahler Salsamendi (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. 
Sara Karlsmo (M) 
Jimmy Hammarström (AA) 

 
 
 
Ersätter Bengt Svensson (S) 

 Stig Jakobsson (FP)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Johansson (S)  Mubarak Ise (S) § 34 – 41 

 
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Adam Svedlund, nämndsekreterare 
Kenth Söderling, avdelningschef 
arbetsmarknad § 35 
Ann-Sofie Flink, 
arbetsmarknadssamordnare § 35 
Camilla Eriksson, handledare § 35  
Golnoush Keshavarzi Lundén, 
projektledare § 35 
Ingrid Wiktorin, 
arbetsmarknadshandläggare § 35 
Per-Olof Hjälmefjord, 
integrationsutvecklare § 36 
 
 
 

Per Hermansson, säkerhetssamordnare 
§ 38 
Niklas Larsson, alkoholhandläggare  
§ 39 
Marie Louise Magnusson, ekonom § 40 
Hans Österman, avdelningschef barn 
och familj § 41-42 
Marie Andersson, Vision § 34-42 
Carina Ståhl, Sveriges 
Skolledarförbund § 34-42 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-04-20 2(16) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2015-04-29 kl. 16.00  

Sekreterare 
 

 
 Adam Svedlund    

Ordförande 
 

      
 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Benny Lundh Johansson (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2015-04-20  
Anslaget under tiden 2015-04-29 – 2015-05-20 
Förvaringsplats  Förvaltningen, för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 
Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 34  

Informations och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 

 
b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om att kommunens ekonomichef ska 
sluta, rekrytering av ny chef kommer att ske under sommaren. Ny 
ekonom på IFO.  
Genomgång av rapport från ledningsgrupp för samordning av länets 
hälso- och sjukvård och socialtjänst, där en sammanställning av 
placerade barn presenterades. Samma kartläggning kommer att 
presenteras vid det kommunala forumet som ordföranden informerade 
om. 
 
Ombyggnationen på Parkgatan är på gång, fler kontor samt besöksrum 
ska skapas vilket leder till bättre rum för personalen. 
 
Utbildningsförvaltningens och individ- och familjeomsorgens 
gemensamma satsning på Hagaskolan ”träning för förändring” startade 
för några veckor sedan. Satsningen finansieras via prestationsbaserad 
ersättning, det belastar alltså inte ordinarie budget. Omfattar också 
utbildning av personal.  
 
Framtid Kronoberg har lämnat in en ESF-ansökan för att ge möjlighet 
att arbeta ut mot näringslivet, Alvesta kommun är part i ansökan. Det 
krävs ingen ekonomisk medfinansiering från Alvesta kommuns sida, 
det kan eventuellt bli aktuellt att en del av en tjänst på arbetsmarknads-
avdelningen ska användas till projektet.  
 
Arbetsmiljöverket har informerat om att de kommer att inspektera 
socialsekreterarnas arbetssituation. Alvesta kommun är utsedd till 
pilotkommun i denna inspektion.  

 

c) Information från ledamötena 
Peter Johansson informerar om möte med Kommunala 
Handikapprådets sammanträde, 2015-03-26 där information gavs 
angående Virda bad och fritidscenter. På träffen informerade Martin 
Sallergård om sim och sporthallen. 
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NIF § 35  

Information om arbetsmarknad 

Redogörelse 
Avdelningschef för arbetsmarknadsavdelningen Kenth Söderling 
redogör för arbetet på avdelningen, målsättningar och hur arbetet 
fortskrider med etableringen av individer på arbetsmarknaden. 
Avdelningen verkar för att underlätta för alla parter på den lokala 
arbetsmarknaden, skapa förutsättningar för att ta sig in på 
arbetsmarknaden samt hjälpa individer som riskerar ett utanförskap. 
Den powerpoint som användes skickas via e-post ut till politikerna i 
nämnden. 
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NIF § 36  

Information om nyanlända  

Redogörelse  
Integrationsutvecklare Per-Olof Hjälmefjord redogör för statistik, 
förvaltningens arbete med integration av nyanlända, de olika 
mötesplatserna som finns. Från 2015-03-11 finns en ny mötesplats för 
nyanlända på Allbo Lärcenter. 
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NIF § 37  

Information om offentlighets- och sekretesslagstiftningen  

Redogörelse 
Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden redogör för offentlighets- 
och sekretesslagstiftning, vilka som berörs, hur den aktualiseras i 
verksamheten, vilka uppgifter som bedöms som sekretess. Begrepp 
som samtycke, men och närstående aktualiseras och defineras. Det 
redogörs också för vart gränsen går för jäv.  
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NIF § 38 Dnr NIF2015/61.172 

Information om säkerhetsarbetet inom IFO och UF 

Redogörelse 
Ett material för säkerhetsarbetet inom IFO och UF håller på att tas 
fram. Redovisas för kännedom till nämnden. 

Beredning  
NIF AU § 12 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 
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NIF § 39 Dnr 2015/60.702 

Översyn av avgifter för tillsyn av handel med folköl, tobak 
och receptfria läkemedel samt ansökan om 
serveringstillstånd enligt Alkohollagen 

Beslutsunderlag 
Utredning, 2015-03-25 

Redogörelse 
Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel började 
gälla den 1 november 2009. Denna lag innebär att kommunen där 
detaljhandel bedrivs skall kontrollera efterlevnaden av lagen och av de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Enligt samma lag har 
kommunen rätt att ta ut en avgift för sin kontroll av den som bedriver 
detaljhandel. I Alvesta kommun finns inget beslut om taxa för tillsyn 
över handel med vissa receptfria läkemedel. Då tillsynen ofta är 
kombinerad med kommunens tillsyn enligt tobakslagen och även 
alkohollagen (folköl) bör avgifterna ses över. 

En ändring i Alkohollagen (SFS 2012:205) har inneburit att en ny typ 
av serveringstillstånd har tillkommit (pausservering). Det har även 
tillkommit möjligheten att få serveringstillstånd tillfälligt under 
enstaka tidsperiod. Med anledning av dessa ändringar bör avgifterna 
för dessa områden ses över samt att det sker en revidering av samtliga 
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. 

Beredning 
NIF AU § 14 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att följande avgifter 
ska gälla från och med 2015-06-01: 

Tillsynsavgifter avseende handel med tobak, folköl och vissa 
receptfria läkemedel: 

900 kr för varje tillsynsområde. I de fall tillsynen kan samordnas sätts 
avgiften ner med 75 % på övriga tillsynsområden utom det mest 
omfattande tillsynsområdet. 

Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten – ideell förening 900kr* 
Tillfälligt tillstånd, enstaka tidsperiod 5 000kr 

Pausservering, enstaka gång 600kr 

Pausservering, enstaka tidsperiod 5 000kr 
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Pausservering, stadigvarande 6 000kr 

* inklusive tillsynsavgift 
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NIF § 40 Dnr NIF2015/24.040 

Ekonomisk prognos 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av nyckeltal 2015-04-10 

Redogörelse 
Ekonomen Marie Louise Magnusson redogör för den ekonomiska 
situationen. 

Fler handlingar till den ekonomiska uppföljningen kommer att skickas 
via e-post 2015-04-15 

Beredning 
NIF AU § 13 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet.  
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NIF § 41 Dnr NIF2015/58.750 

Redovisning av ärenden barn och familj, 2014 

Beslutsunderlag 
Statistik barn och familj, 2015-03-26 

Redogörelse 
En sammanställning av den statistik som presenteras för 
individutskottet under 2014 har gjorts. 

Sammanställning visar bland annat att det totalt har kommit in 489 st 
anmälningar om barn till förvaltningen under 2014. Ett genomsnitt på 
41 st anmälningar per månad. I juni var det en rejäl topp med 71 st 
inkomna anmälningar. Flera anmälningar kan dock röra samma barn. 

Antalet inkomna anmälningar, 489 st, kan jämföras med att det totalt 
inleddes 197 utredningar under 2014. Den powerpoint som användes 
skickas via e-post ut till politikerna i nämnden. 

Beredning 
NIF AU § 15 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 
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NIF § 42 Dnr NIF2014/42.700 

Uppföljning – handlingsplan våld i nära relationer 

Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan, våld i nära relation NIF 2014-04-15 § 14 

2. Uppföljning, 2015-03-26 

Redogörelse 
Nämnden beslutade om handlingsplan våld i nära relationer i april 
2014. I handlingsplanen finns att läsa om ett antal uppföljningsbara 
mål. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med dessa men visst 
arbete återstår och då särskilt med informationsspridningen ut i 
kommunen samt implementeringen av de rutiner och riktlinjer som 
har tagits fram på avdelningarna samt förvaltningsövergripande. 

Beredning 
NIF AU § 16 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. Arbetet med att ta fram långsiktiga mål ska initieras.  
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NIF § 43 Dnr NIF2015/59.004 

Dokumenthanteringsplan för nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

Beslutsunderlag 
1. Arkivbeskrivning, 2015-03-26 

2. Dokumenthanteringsplan, 2015-03-26 

Redogörelse 
Varje myndighet (nämnd) ska ha en dokumenthanteringsplan. Planen 
ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av 
nämnden och det ska framgå vilka handlingar som ska bevaras och 
vilka som ska gallras. Planen ska antas av respektive nämnd. 

Beredning 
NIF AU § 17 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
godkänna upprättad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 
samt översända densamma till kommunstyrelsen i dess egenskap som 
arkivmyndighet för godkännande. 

 

Protokollet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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NIF § 44  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Redogörelse av Barnahus i Kronobergs län 
2. Överenskommelse mellan IFO och UF om fördelning av statlig 

schablonersättning för flyktingars etablering i Alvesta kommun 
3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 92-15 
4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 3109-14 
5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 4456-14 

Beredning 
NIF AU § 18 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg att 
notera redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 45   

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, februari, mars 2015 
2. Vuxen missbruk, februari, mars 2015 
3. Verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren Växjö 2015-02-24 
4. Verksamhetsbidrag, Adoptionscentrum Sydöst 2015-03-25 
5. Verksamhetsbidrag, Fria sällskapet Länkarna 2015-03-25 

Beredning 
NIF AU § 19 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden för individ- och familjeomsorg 
besluta godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 46   

Övriga frågor 
Ordföranden aktualiserar broschyr med förklaring på förkortningar 
inom individ- och familjeomsorgen som följde med kallelsen.  
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