
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-06-08 1(14) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
 

Plats och tid Salen, Kommunhuset, Alvesta 2015-06-08 kl. 13.15 – 16.20 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 48 och § 49 kl. 14.30 – 14.50 
 
47 - 58 

 
 
Beslutande 

 
 
Sebastian Ohlsson (S), ordförande 
Bengt Svensson (S) 
Mubarak Ise (S) 
Gunnel Nordahl (S) 
Camilla Brynolf (S) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 
Sara Karlsmo (M) 
Jimmy Hammarström (AA) 

 
 
 
 
Ersätter Martin Rosén (S) 
 
Ersätter Helene Andersson (C), 1:e vice 
ordf. 
 

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

 
David Kristiansson (SD) 
 

  
 

 

Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  
Adam Svedlund, nämndsekreterare 
Britt-Marie Johansson, avdelningschef 
Missbruk 
Hans Österman, avdelningschef Barn 
och Familj § 48 
Azad Khadiri, 1:e socialsekreterare § 48 
 

Per-Olof Hjälmefjord, 
integrationsutvecklare § 50 
Niklas Larsson, 
utredare/alkoholhandläggare § 53 
Fredrik Helgesson, ekonom § 54 
Charlotte Karlsson, Kommunal  
Carina Ståhl, Sv Skolledarförbund 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-06-18 kl. 09.00  

Sekreterare 
 

 
 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      
 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Gunnel Nordahl (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2015-06-08 
Anslaget under tiden 2015-06-18 – 2015-07-09 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 
Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 47  

Informations och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 

Ordföranden har deltagit på Samordningsförbundet Värends styrelsemöte. Beslut 
fattades angående lokaler vilket innebär att förbundets personal på plats i Alvesta ska 
flytta till Arbetsmarknadsavdelningen. 
 
Det redogörs för verksamheten kring Migrationscenter. Ordföranden redogör för att ett 
uppdrag har getts till förvaltningschefen att utreda Migrationscenter. Förvaltningen ska 
utreda möjligheten om det finns folk i insatser som kan bli aktuella i verksamheten 
samt de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra projektet. Utredningen ska 
vara klar tills första nämnden i höst 2015. 
 
Ordföranden har deltagit i avslutningskonferensen i projektet BeG, 
Boende och Etablering på G. Det redogörs för verksamheten.  
 

b) Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef berättar om verksamheten kring Etableringshuset 
Förvaltningen har sökt pengar för att utveckla verksamheten med 
språkinlärning. Besked angående ansökan inväntas.  
 
Projekt Ung Art har pågått på Hagaskolan under våren i samband med 
utbildningsförvaltningen. Ungdomar utbildas i att kommunicera i olika 
sammanhang och att träna på sitt bemötande. Tanken är att utbildarna 
ska utbilda personal i sin tur med syfte att ha regelbundna träffar.  
 
Arbetsmiljöverket har genomfört intervjuer i samband med 
pilotprojekt. Återkoppling väntas. 
 

c) Information från ledamötena 
Peter Johansson (S) har varit på KHRs (Kommunala Handikapprådet) 
sammanträde och informerade kort.  
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NIF § 48  

Information om Barn och Familj  
Avdelningschef Hans Österman tillsammans med 1:e socialsekreterare 
Azad Khadiri redogör för verksamheten inom avdelningen Barn och 
Familj. 
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NIF § 49  

Information om psykiatri 

Redogörelse 
Diskussioner förs kring förändringar om förvaltningens del i 
kommunens psykiatriverksamhet. Redovisas för kännedom. 

Förvaltningschefen redogör för att det har initierats ett samtal med 
Omsorgsförvaltningen i syfte att utreda historiken bakom 
verksamheten samt hur verksamheten i framtiden ska organiseras. En 
utredning ska göras till oktober där resultatet ska visa vilken modell 
som är bäst för invånarna. 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet 
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NIF § 50 Dnr NIF2015/82.700 

Projekt Egen Vrå 

Beslutsunderlag 
Utredning 

Redogörelse 
Projektet, vilket löper under 9-12 veckor under sommaren 2015, syftar 
till att ge trångbodda nyanlända familjer tips och idéer på hur man kan 
förbättra sin boendemiljö. 

Projektet genomförs i tre steg, en behovsanalys kommer att 
genomföras, utifrån detta ska sedan en manual framställas bestående 
av de idéer man kommer fram till, sist skall ett studiecirkelmaterial 
framställas.  

Nyanlända familjer bor ofta trångbott och det är viktigt att barn har en 
egen vrå i hemmiljön för egentid och läxläsning, annars kommer 
fritiden spenderas utanför hemmet. 

Efterarbetet av projektet kommer bland annat att bestå i att översätta 
materialet till olika språk och materialet kommer att göras tillgängligt 
utan kostnad. 

Beredning 
NIF § AU 23 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar om genomförande av 
projektet. Återkoppling från projektet görs under hösten 2015.  
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NIF § 51 Dnr NIF2014/42.700 

Riktlinjer våld i nära relationer 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer våld i nära relationer  

Redogörelse 
I april 2014 antog nämnden en handlingsplan för våld i nära relationer, 
§ 14, med tillägget att förvaltningen ska ta fram rutiner och riktlinjer. 
Nämnden informerades i april 2015 om fortskridandet av arbetet med 
implementeringen av dessa i förvaltningen.  

Som en del i arbetet rörande våld i nära relationer har riktlinjer för 
hantering av ärenden gällande våld i nära relationer på förvaltningen 
för Individ- och familjeomsorg tagits fram.  

Beredning 
NIF § AU 24 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg antar riktlinjerna om våld i 
nära relationer med de ändringar i underlaget som föreslås. Nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att utreda organisation om arbete i våld i 
nära relationer. 
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NIF § 52 Dnr 2015/85.012 

Verksamhetsplan 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 

Redogörelse 
Beslut av varierande art har fattats av nämnden vilka har betydelse för 
verksamheten. Dessa beslut har sammanställts i en verksamhetsplan 
som syftar till att beskriva verksamheten och dess olika delar och 
funktioner. 

Beredning  
NIF § AU 25 

Beslut 
Nämnden för individ-och familjeomsorg beslutar att godkänna det 
pågående arbetssättet. 
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NIF § 53  Dnr NIF2014/103.700 

Delrapport familjecentral 

Beslutsunderlag 
Delrapport familjecentral, 2015-05-11 

Redogörelse 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har fått i uppdrag att 
utreda frågan om Familjecentral i Alvesta kommun. 

Utredningen ska inbegripa den egna förvaltningen, 
utbildningsförvaltningen gällande öppen förskola och Region 
Kronoberg (Landstinget) gällande mödravård och barnavårdscentral. 

I utredningen ska organisation, lokalförslag, målgrupp, personalbehov 
samt kostnader ingå. Referenser från närliggande kommuners 
familjecentraler ska tas för att nå en likhet för verksamhet inom länet.   

Familjecentral kan kort sägas innehålla personal som samarbetar 
under samma tak från barnavårdscentral, BVC, mödravårdscentral, 
MVC, öppen förskola samt personal från socialtjänsten. 

Hittills har undertecknad påbörjat en kartläggning av hur det ser ut 
med familjecentraler i övriga länet. I stort sett alla kommuner i länet 
har någon form av familjecentral eller liknande något mindre 
omfattande verksamhet.  Urban Stattin, verksamhetschef på 
vårdcentralen i Alvesta (ansvarar för BVC) är mycket positiv och har 
länge velat ha en familjecentral. Beslut är sedan tidigare fattat av 
politiker inom Region Kronoberg om införandet av familjecentraler. 
Även MVC vid vårdcentralen i Alvesta (som lyder under 
kvinnokliniken vid Växjö lasarett) är positiva till bildandet av en 
familjecentral.  

I Alvesta kommun finns idag ingen öppen förskola. Verksamhetschef 
för förskoleverksamheten i Alvesta kommun är sjukskriven och 
kommer att intervjuas till utredningen när han är åter i tjänst.   

Beredning  
NIF § AU 26 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till 
protokollet. 
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NIF § 54 Dnr NIF2015/24.040 

Ekonomisk prognos 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av nyckeltal 2015-05-20 

Redogörelse 
Ekonomen Fredrik Helgesson redogör för den ekonomiska situationen 

Beredning 
- 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg noterar informationen till protokollet.  
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NIF § 55 Dnr NIF2015/84.750 

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 1 2015 
inga ej verkställda beslut att inrapportera.  

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

Beredning 
NIF AU § 27 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 
rapporteringen och översända densamma till Kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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NIF § 56  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Protokoll från Samordningsförbundet Värend 
2. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
3. KF § 35  
4. KF § 55  
5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 202-15 
6. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 955-15 
7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom, mål nr 1384-15 

Beredning  
NIF AU § 28 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 
redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 57   

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. Ekonomiskt bistånd, april 2015 

Beredning 
NIF AU § 29 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 
redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 58   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes under dagens sammanträde 
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