
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 1(18) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 10 juni 2014 kl. 13:15 – 16:00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 27 § 28 kl. 14:30 – 14:50 
 
24 – 37  

 
 
Beslutande 

 
 
Jimmy Hammarström (AA), ordf. 

 
 
 

 Siv Wittengård (M)  
 Peter Johansson (S) ersätter Allan Hellberg (M) 
 Kauko Antbacke (KD)  
 Stig Jakobsson (FP)  
 Sebastian Ohlsson (S)   
 Bengt Svensson (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Martin Rosén (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Peter Öhman Danforth (S)  ersätter Monica Knutsson (C) 
 Kristina Borg (AA)    
 Margareta Viridén (AA) ersätter Ingrid Lövgren (AA) 
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Mats Martinsson, fd förvaltningschef 

IFO  
Gunilla Kai Bevheden, förvaltningschef 
IFO 
Niklas Larsson, nämndsekreterare 
Per-Olof Hjälmefjord, 
integrationsutvecklare § 24c – 25  
 

Marie-Louise Magnusson, ekonom § 
26  
Kenth Söderling, 
arbetsmarknadsansvarig § 27 
Maria Gabrielsson, avdelningschef 
försörjningsstöd § 28 
 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-06-12 kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 
 Niklas Larsson  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sebastian Ohlsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2014-06-10 
Anslaget under tiden 2014-06-12 – 2014-07-03 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Niklas Larsson  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 24  

Informations- och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 

Ordföranden har varit på presidiekonferens i Klavreström där de 
kommande riktlinjer för missbruksvård diskuterades. Ordföranden 
hälsar Gunilla Kai-Bevheden välkommen som ny förvaltningschef 
 

b) Information från ledamöterna 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar om kommunala pensionärsrådets 
sammanträde den 21 maj, då avhandlades de moduler som ska till Högåsen samt det 
nya särskilda boendet som ska byggas på Tingsbacken. 
Ledamot Siv Wittengård (M) informerar om kommunala 
handikapprådet där frågor och funderingar kring LSS-boendet 
avhandlades. Ledamot Siv Wittengård (M) informerar även om att 
hon har varit på möte med Finsam, där diskussion förs kring 
sammanslagning av Finsam i Växjö och Alvesta.  
 

c) Information om ensamkommande barn och ungdomar placerade i 
s.k. nätverksplaceringar 
Integrationsutvecklare PeO Hjälmefjord redovisar hur arbetet ser 
ut med de barn och ungdomar som kommer till Sverige utan 
vårdnadshavare och som placeras hos släktingar i Alvesta 
kommun. 
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NIF § 25 Dnr NIF2014/71.133 

Antal platser på ungdomsboende 

Redogörelse 
Alvesta kommun har 5 asylplatser och 25 platser för ungdomar med 
uppehållstillstånd (PUT) i överenskommelsen med Migrationsverket/ 
Länsstyrelsen. 

Det 1 januari i år infördes en lag som tvingar Sveriges kommuner att 
ta emot flyktingungdomar och man inte har tillräckligt med asylplatser 
till förfogande. Nu har Länsstyrelsen i Kronobergs län aviserat att det 
troligen blir aktuellt för Alvesta att ta emot 2-3 barn i sommar utöver 
överenskommelsen om kommunen inte utökar med 1 plats. Detta 
enligt den beräkningsmodell som finns. 

Alvesta kommun har under lång tid haft 6 asylplatser. Vid den senaste 
överenskommelsen som tecknades 2012 drogs detta ner med 1 plats 
till 5 platser. Totalantalet ökade istället med fler PUT-platser. 
Ändringen gjordes för att anpassa platsantalet till den faktiska 
verkligheten. Intäkterna blev på det sättet säkrade och inte beroende 
på återsökning av kostnader för överbeläggningar. 

För att inte behöva ta emot ungdomar utöver överenskommelsen 
föreslås ett av två alternativ: 

1. Alvesta kommun utökar antalet asylplatser från 5 till 6 platser. 
Behåller de nuvarande 25 PUT-platserna. Det här ger säkrade 
intäkter på ytterliggare 693 500 kr. Kostnaderna ökar bara 
marginellt. 

2. Som ett alternativ utökas antalet med 1 asylplats till 6 men sänker 
med 1 PUT-plats. Totalantalet blir detsamma som idag. 
Oförändrade intäkter och kostnader. 

Beredning 
NIF AU § 25 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utöka antalet 
asylplatser från fem till sex platser, samt behålla de nuvarande 25 
PUT-platserna. 

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 
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NIF § 26 Dnr 2014/44.040 

Ekonomisk prognos 

Beslutsunderlag  
Delår april 2014, sammanställning avvikelser från budgeterat anslag, 
2014-06-03 

Redogörelse 
Redovisning av den ekonomiska prognosen för 2014. Att lämna en 
tillförlitlig prognos för året är svårt eftersom flera av de 
verksamhetsområden som ryms inom nämnden för individ- och 
familjeomsorg är konstant föränderlig, vilket kan påverka ekonomin i 
både positiv och negativ riktning.  

Beredning 
NIF AU § 26 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar notera 
informationen till protokollet. 
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NIF § 27 Dnr 2014/78.062 

Krafttag mot långtidsarbetslösheten i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
Prova på jobb för långtidsarbetslösa, 2014-06-13 

Redogörelse 
I Alvesta kommun fanns i april 47 ungdomar som varit arbetslösa i 
mer än 18 månader samt 50 personer som är +25 år som befann sig i 
sysselsättningsfasen vilket innebär en arbetslöshet under minst 3 år. 

Utanförskapet i Sverige kostar samhället miljarder varje år och arbetet 
för att motverka detta är prioriterat i hela EU. Enligt den färska 
rekryteringsenkäten från Svenskt näringsliv så har vi i Sverige idag 
väldigt få s.k. inträdesjobb (enklare jobb som ofta blir det första 
jobbet). 

Enligt reglementet för nämnden för individ och familjeomsorg fullgör 
nämnden kommunens uppgifter gällande arbetsmarknadsåtgärder. 
Arbetsmarknadsenheten jobbar idag med olika 
arbetsmarknadsanställningar där uppdraget är att sänka 
försörjningsstödet. Denna satsning riktar sig till kommuninvånare som 
hamnat i långtidsarbetslöshet.  

1. Alvesta kommun identifierar minst 20 olika jobb i förvaltningar 
och dess bolag som inte anses bli gjorda med ordinarie personal 
och utser samtidigt en ansvarig handledare. Det kan t.ex. vara 
olika assistentjobb, dokumentationsjobb, servicepatruller mm. 
Omfattningen skall vara minst 75 %.  

2. Platserna godkänns av berörda fackförbund. 
3. Arbetsförmedlingen tar i samverkan med AME fram kandidater 

från ungdomar i JOB och alla som ingår i Sysselsättningsfasen 
och anvisar dem att söka de jobben de är intresserade av. Sökande 
ska vara folkbokförda i Alvesta kommun.  

4. Varje ansvarig handledare och eventuellt andra berörda på 
arbetsplatsen får intervjua de personer som söker deras respektive 
platser. 

5. Anställning sker med stöd av AF i form av Särskilt 
anställningsstöd(SAS) under ett år med start tidigast i augusti 
2014, lönen blir 18000 kr i månaden vid heltid.  

6. AME ska coacha dessa personer enskilt 1 timme i veckan under 
sammanlagt tre månader för att stärka dem vidare mot andra jobb, 
personligt upplägg tillämpas. Exempel kan vara cv skrivande, 
inskrivning på bemanningsföretag, sökande efter lämplig 
utbildning mm 
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7. Under och efter 1 år har förvaltningarna och företag möjlighet att 
anställa deltagarna med stöd av Nystartsjobb. 

 

Hela satsningen på 20 platser kommer kosta förvaltningen c:a 1 
Mkr/år. 

Beredning 
NIF AU § 26 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att 

1. ge arbetsmarknadsenheten i uppdrag att tillsammans med 
Arbetsförmedlingen genomföra uppdraget förutsatt att de 
ekonomiska stöden som budgeten bygger på är i huvudsak 
desamma,  

2. tillskriva Kommunstyrelsen att ge de olika förvaltningarna i 
kommunen i uppdrag att ta fram minst fem arbetstillfällen 
vardera. 

3. bevaka att pengarna från kommunstyrelsen kommer 
förvaltningen till del. 
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NIF § 28 Dnr 2014/56.001 

Framtid Kronoberg 

Beslutsunderlag 
1. Beslut ekonomiskt åtagande för medverkan i det länsövergripande 

arbetsmarknadsprojektet Framtid Kronoberg, 2014-05-14 
2. Utkast verksamhetsplan 2015, 2014-05-05 
3. Budget- och kostnadsexempel 2015 
4. Styrgruppens sammanfattning 

Redogörelse 
”Framtid Kronoberg” är ett länsövergripande arbetsmarknadsprojekt 
som fn finansieras genom Europeiska socialfonden. Projektet har 
pågått i två år och avslutas 2014-12-31. Målgrupp är arbetssökande 
ungdomar och vuxna i åldern 16 - 29 år som uppfyller något av 
utanförskapsindikationerna som långtidsarbetslös, låg 
utbildningsbakgrund, uppbär ekonomiskt bistånd, långtidssjukskriven, 
unga med funktionsnedsättning. 

Projektet avslutas 2014-12-31 och arbete pågår där samtliga 
kommuner måste fatta beslut om fortsättning för Framtid Kronoberg. 
Viljeinriktning med önskan om medverkan har hitintills inkommit från 
Växjö (tillika projektägare), Alvesta, Uppvidinge, Tingsryd, Ljungby 
och Lessebo kommuner. Ekonomiskt åtagande skall lämnas till 
Framtid Kronoberg, Växjö kommun senast 15 juni 2014. 

Finansiering sker genom omprioritering inom befintlig budget. 

Beredning 
NIF AU § 28 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att genom 
omfördelning av tilldelad budget, maximalt 800 000kr, medverka 
under 2015 i projektet Framtid Kronoberg. 
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NIF § 29 Dnr NIF2014/63.133 

Granskning av insatser för asylsökande och nyanlända 
med uppehållstillstånd 

Beslutsunderlag 
Remissvar, tf förvaltningschef Mats Martinsson, 2014-05-06 

Redogörelse 
Revisionsrapporten har granskat flera förvaltningars ansvarsområden. 
I rapporten konstateras att nämnden i stort bedriver ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 

Ett remissvar med fokus på den kritik som ges i rapporten och de 
vidtagna åtgärder som förvaltning har gjort har författats.  

Beredning  
NIF AU § 29 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att översända 
remissvaret till revisorerna för slutbehandling. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 10(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 30 Dnr NIF2014/82.752 

Öppenvårdsboende för personer med 
missbruksproblematik 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Samordnad öppenvård (boende/behandling/sysselsättning) i 
egen regi, Tf förvaltningschef Mats Martinsson 2014-06-02 

Redogörelse 
Öppenvården för vuxna missbrukare, Loket, arbetar med olika 
individuellt behovsprövade insatser oftast genom samtal i form av 
motiverande samtal, drogtester och eller program som 
livsstilsprogram, haschprogram, sorgbearbetning och sysselsättning. 
Utöver dessa behovsprövade insatser genomförs också öppna 
verksamheter som fika en timme, två dagar i veckan och 
servicesamtal, som inte är behovsprövade, servicesamtalen är av 
informations- och kartläggningskaraktär och begränsade i antal. 

Inriktningen är att öppenvård ska prioriteras både i motivering, 
behandling och i eftervård för vuxna missbrukare. Över tid kan 
konstateras att behandling på institutioner sker kontinuerligt oftast då 
öppenvården inte kan tillgodose behov av insatser då stöd i eller 
avsaknad av bostad föreligger. 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att dels bredda 
verksamheten på Loket och dels ta fram ett förslag till 
öppenvårdsboende i kommunen. 

I dagsläget beräknas behovet av ett sådant boende till ca 4-6 platser. 
Det skulle vara en stor fördel om man i detta sammanhang kan 
samordna boende, träning/behandling och sysselsättning. 

Att helt avstå från placeringar på institution är inte möjligt men en stor 
del av de placeringar som görs idag kan minskas och avkortas till stor 
del. De som oftast placeras är missbrukare med svåra 
ensamhetsproblem, problem med obearbetad sorg, avsaknad av 
bostad, personer med missbruksrelaterad brottslighet efter 
anstaltsvistelse, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar p g a 
långvarigt missbruk och samsjuklighet. Förslaget ger större 
möjligheter att bereda personer med detta behov LVM § 27 tidigare 
och på hemmaplan. 

Genom att starta en sådan här verksamhet finns det stora möjligheter 
att sänka placeringskostnaderna med minst en tredjedel, vilket bör ge 
utrymme både för att betala hyreskostnader, utveckla verksamheten 
och sänka framtida kostnader. 
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Det är viktigt att påpeka att innan en start av verksamheten återstår 
mycket arbete med hur verksamheten ska organiseras och hur den mer 
exakta utformningen av lokaler kommer att se ut. Det är också viktigt 
att skapa en så flexibel organisation runt detta boende att befintliga 
behov kan mötas utan alltför stor omställning 

Beredning  
NIF AU § 30 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar återremittera 
ärendet till förvaltningen för individ- och familjeomsorg för ett vidare 
arbete med kostnadskalkylen. Man ska även se över den tänkta 
verksamheten i sin helhet med fokus på bemanningen. 
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NIF § 31 

Gemensam social jour i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
Underlag för beslut om uppdrag till ledningsgruppen för samordning 
av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst att undersöka 
möjligheterna till gemensam social jour i Kronobergs län, 
Regionförbundet södra Småland, 2014-05-23 

Redogörelse 
Frågan om en länsgemensam social jour inom IFO-området lyftes upp 
av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och 
socialtjänst vid presidieträffen den 16 maj 2014. Här konstaterades det 
att kommunerna i Kronoberg idag löst uppgiften med socialtjänst 
utanför kontorstid på olika vis. Vissa kommuner i länet har tjänsteman 
i beredskap medan andra har politiker i beredskap. 

På presidieträffen konstaterades att denna fråga behöver belysas 
tydligare. Vidare konstaterades att en förändring från beredskap till 
jour kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna. 

Med bakgrund av detta beslutades att ge ledningsgruppen för 
samordning av länets hälso- och sjukvård i uppdrag att ta fram ett 
underlag som skickas till samtliga kommuner, där respektive 
socialnämnd ombeds ta ställning om en utredning ska genomföras när 
det gäller möjligheten att inrätta en gemensam social jour. 
Utredningen ska ge svar på vad en gemensam social jour alternativt 
beredskap i respektive kommun skulle innebära. 

Beredning 
NIF AU § 36 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg ger ledningsgruppen för 
samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst i uppdrag att 
utreda vad en gemensam social jour alternativt beredskap i varje 
kommun skulle innebära. 
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NIF § 32 Dnr NIF2014/73.101 

Motion (KD) angående det internationella 
föräldrastödsprogrammet Home-Start 

Beslutsunderlag 
1. Motionssvar, tf förvaltningschef Mats Martinsson, 2014-05-14 

2. Motion, KF § 39 

Redogörelse 
Kauko Antbacke (KD) föreslår i en motion att Alvesta kommun skall 
bli en Home-Start kommun. Home-Start är en internationell ideell 
rörelse som syftar till att avlasta småbarnsföräldrars stressade 
vardagsliv. Programmet bygger på frivillighet och är kostnadsfritt för 
föräldrarna. 

I Alvesta kommun finns idag ett antal olika stödprogram för föräldrar 
från småbarnsålder till tonåren. I princip kan man skilja på generella 
och riktade föräldraprogram. I Alvesta kommun finns sedan 2010 ett 
generellt föräldrastödsprogram som heter Aktivt Föräldraskap och 
som hanteras av Utbildningsförvaltningen. Sju handledare är utbildade 
och sedan starten har ett femtiotal föräldrar deltagit. 
Handledarutbildningen täcker kompetens från småbarn till tonår. På 
Stjärnan, IFO:s öppenvårdsavdelning erbjuds riktat föräldrastöd efter 
behov. 

Alvesta kommun är väl tillgodosett vad det gäller föräldrastöd i den 
form som motionären föreslår. I programmet Aktivt föräldrastöd finns 
ett etablerat samarbete i länet, erfarenhet i organisationen och 
utbildningsinsatser av handledare är redan tillgodosett. 

Beredning  
NIF AU § 31 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg tillstyrker inte motionärens 
förslag. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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NIF § 33 Dnr NIF2014/70.000 

Ansökan om bidrag till BRIS region syd 2015 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, 2014-04-07 

Redogörelse 
BRIS Syd är en av BRIS fem regioner. Geografiskt omfattar BRIS 
Syd 59 kommuner och 5 landsting/regioner. 
Kärnan i BRIS verksamhet har liksom tidigare varit dialogen med barn och ungdomar via 
stödtelefon, mail, forum och chatt. 
BRIS region Syd ansöker om 10 kr per barn under 18 år i Alvesta kommun för år 2015, 
totalt 42 840 kr för kommunens 4 284 barn. 
2013-10-22 beslutade nämnden för individ- och familjeomsorg att ge avslag på BRIS 
ansökan för 2014 med hänvisning till att verksamheten inte har någon tydlig lokal 
förankring. 
Även tidigare år har BRIS fått avslag på sin ansökan. 

Beredning 
NIF AU § 32 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar avslå BRIS ansökan med hänvisning till 
att verksamheten inte har en tydlig lokal förankring. 

Protokollet ska skickas till 
BRIS region syd 
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NIF § 34 Dnr 2014/64.750 

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 1 2014 
inga ej verkställda beslut att inrapportera.  

Vid föregående rapportering hade förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg ett beslut att inrapportera, det gällde beviljande av 
kontaktfamilj och 309 dagar hade förflutit sedan dagen för beslutet. 
Beslutet har nu verkställts. 

Beredning  
NIF AU § 33 

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

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 35  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Kommunfullmäktige 2014-04-29 § 33 Revisionsberättelse och 

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnder 2013 
2. Beslut för projekt ”Street basket – sommaraktivitet 2014” EU 

Leader Linné, 2014-05-08 
3. Kommunala Pensionärsrådet, 2014-05-21 

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

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 17(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 36   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
1. Försörjningsstöd, mars, april 2014 
2. Barn, familj & vuxna, mars, april 2014 

Beredning  
NIF AU § 35 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner fattade delegationsbeslut. 

 

  

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-10 18(18) 

Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

NIF § 37   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde. 

 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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