
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-09 1(16) 

 Nämnden för individ och familjeomsorg 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Oden, Parkgatan 6 Alvesta 9 december 2014 kl. 13:15 – 
15:30 

 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 70 och § 71 kl. 14:40 – 14:50 
 
68 – 79 

 
 
Beslutande 

 
 
Jimmy Hammarström (AA), ordf. 

 
 
 

 Siv Wittengård (M)  
 Allan Hellberg (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Peter Johansson (S) ersätter Stig Jakobsson (FP) 
 Sebastian Ohlsson (S)   
 Bengt Svensson (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Martin Rosén (S)  
 Hagart Valtersson (C)  
 Monica Knutsson (C)  
 Kristina Borg (AA)    
 Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
ersätter Ingrid Lövgren (AA) 

   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

IFO 
Moa Blom, nämndsekreterare 
 
 

Per-Olof Hjälmefjord, 
integrationsutvecklare § 69 
Marie-Louise Magnusson, ekonom § 
70 

 
  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-12-11 kl. 13:15  

Sekreterare 
 

 
 Moa Blom  

Ordförande 
 

      
 Jimmy Hammarström (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sebastian Ohlsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2014-12-09 
Anslaget under tiden 2014-12-11 – 2015-01-02 
Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg 6, Alvesta 
Underskrift   
 Moa Blom  
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NIF § 68  

Informations- och diskussionsärenden 
a) Information från ordföranden 

Ordföranden har tillsammans med en handläggare för vuxen missbruk varit på 
konferens i Stockholm om beroende, missbruk och riskbruk. Det var ett 
intressant utbyte med andra verksamheter och kommuner. 

b) Information från förvaltningschefen 
• Presidienätverk 

Förvaltningschefen har tillsammans med vice ordförande varit på 
presidienätverk där barn, ungas och vuxna psykiska hälsa diskuterades. 

• Information om nytt avtal, Framtid Kronoberg 
Nämnden har tidigare beslutat ingå i Framtid Kronoberg för 2015. Nu har 
avtal tecknats för 2015 och avsiktsförklaring att fortsätta även under 2016-
2017. Dock har inga åtaganden gjorts för hur mycket medel som ska 
avsättas för de senare åren. För varje år ska nytt beslut fattas. Alvesta 
kommun kommer att ha 15 fortlöpande platser under 2015. 

• Information om tillsättning av kvalitetsansvarig på staben 
I förvaltningens för individ- och familjeomsorgs organisation finns det en 
vakant tjänst i staben som kvalitetsansvarig. Den tjänsten kommer att 
utlysas under december. Tjänsten kommer att innehålla arbete med bland 
annat mål, uppföljning, nyckeltal, klagomål och synpunkter, lex Sarah och 
kvalitetsmätningar över lag. Från 2015-01-01 ska tjänsten vara tillsatt. 

• EU-medborgare utan uppehållsrätt 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har under de senaste 
månaderna kommit i kontakt med EU-medborgare utan uppehållsrätt ett 
fåtal gånger. EU-medborgare utan uppehållsrätt har möjlighet att ansöka om 
bistånd till en enkel biljett hem, det är dock inte alla som har valt att göra en 
sådan ansökan. Frågan har lyfts kring hur förvaltningen ska agera när en 
sådan situation inträffar och om det är barn med. Förvaltningen har tills 
vidare valt att hantera det genom att försörjningsstöd som oftast är de som 
tar emot ett sådant ärende låter mottagningsgruppen på barn och familj 
medverka under mötet för att göra en förhandsbedömning av barnet/n. 

• Redogörelse för förvaltningens rutiner för hanteringen av e-post vid 
planerad och oplanerad frånvaro 
För att säkerställa att all mail läses under semestrar, sjukdom och eventuell 
oplanerad frånvaro finns en rutin på IFO där det framgår att all personal ska 
lägga in frånvaromeddelande som autosvar, och samtidigt vidarebefordrar  

§ 68 forts. nästa sida 
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§ 68 forts. 
man sin mail till en kollega, som tittar på inkommen post varje dag vid 
planerad frånvaro. 
Vid nyanställning, samt för redan anställd personal ska en 
samtyckesblankett fyllas i, där man ger överordnad chef rätt att öppna 
vederbörandes maillåda vid oplanerad frånvaro. 

 
c) Information från ledamöterna 

Vice ordförande Siv Wittengård (M) informerar från politikertimmen på 
presidienätverket. Nästa presidienätverksträff är satt till 2015-02-27 och det 
kommer att vara de nya presidierna som träffas.  
Wittengård informerar vidare om att kommunala handikapprådet är inställt. 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar om att kommunala pensionärsrådet 
har sammanträde i december och temat för det sammanträdet är migration, 
köplatser och det nya särskilda boendet. 
Ledamot Martin Rosén (S) informerar om Växjö Diakonicentrums projekt 
Vinternatt. Det kommer att finnas ett härbärge som i första hand erbjuder EU-
medborgare utan uppehållsrätt tak över huvudet nattetid. Projektet öppnar sin 
verksamhet i början av januari och kommer att hålla öppet under tre månader. 
För mer information om projektet eller om man vill bli volontär i projektet kan 
man kontakta Växjö Diakonicentrum. 
Rosén informerar vidare om att han har gjort ett studiebesök på Loket 
sysselsättning där de arbetar med alltifrån trädgårdsskötsel, snöskottning, 
tillverkning av diverse saker etc. Verksamheten finns på Värendsgatan 8C och 
Rosén rekommenderar ledamöterna att göra ett besök. Tanken, och 
förhoppningen, med verksamheten är att det ska startas sociala företag utifrån 
detta.  
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NIF § 69  Dnr. NIF2014/71.133 

Asylplatserna på IFO Ungdomsboende 

Beslutsunderlag 
Asylplatserna på IFO Ungdomsboende, 
integrationsutvecklare Per-Olof Hjälmefjord, 2014-11-14 

Redogörelse 
Länsstyrelsen/Migrationsverket vill att Alvesta kommun ökar 
antalet asylplatser för ensamkommande ungdomar från sex 
till tio platser. Detta är en följd av att antalet 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökar 
dramatiskt. 

Beredning 
NIF AU § 59 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar utöka med 
de fyra föreslagna asylplatserna, totalt tio asylplatser från och 
med 2015-01-01. 
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NIF § 70 Dnr NIF2014/44.040 

Ekonomisk prognos 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per oktober 2014, 2014-11-13 

Redogörelse 
Vid budgetuppföljning för individ och familjeomsorgen 
oktober är prognosen för helåret – 2400 tkr, vilket är en 
försämring med -200 tkr jämfört med september. 

I syfte att minska underskottet för institutionsplaceringar 
fortsätter förvaltningen att arbeta med tidiga insatser på 
hemmaplan både inom barn och familj samt missbruksvård. 

Flera personer lämna etableringen under hösten och nästa år, 
vilket kan betyda ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Satsningar på samarbete i lokal överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen utvecklats. Bland annat ska Båthuset och 
AME komma i kontakt med etablerare vid ett tidigare 
stadium än nu. 

Beredning 
NIF AU § 60 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg godkänner 
redovisning av uppföljning per oktober samt godkänner 
förslag till åtgärder för att få en budget i balans. 
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NIF § 71 Dnr. NIF2014/117.791  

Nytt avtal för Familjefrid Kronoberg 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal Familjefrid Kronoberg 2015-2017 

Redogörelse 
Ett nytt avtal för Familjefrid Kronoberg har tagits fram. 
Avtalet ska gälla mellan 2015 – 2017. Skillnaden mot 
föregående avtal är att kommunerna nu ska kunna fatta beslut 
om individuellt stöd för klienter via en av Familjefrids 
verksamheter. 

Kostnaden per år är 332 432 kronor per år. 

Beredning 
NIF AU § 61 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar ingå avtal 
med Familjefrid Kronoberg 2015 – 2017. 
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NIF § 72 Dnr NIF 2014/151.000 

Sammanträdesplan 2015 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2015, 2014-11-27 

Redogörelse 
Förslaget till sammanträdesplan följer förslaget för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Följande förändringar har gjorts från innevarande år: 

Ordförandeberedningen är förlagd till 19 dagar (varav 13 
arbetsdagar) innan NIF AU, istället för 21 dagar (varav 15 
arbetsdagar). 

Utskicket till NIF AU sker 11 dagar före sammanträdet 
istället för 7 dagar. Då det har upplevts som något kort om tid 
att hinna läsa in sig på handlingarna samt att eventuellt 
informera partigruppen innan NIF AU’s sammanträde. Ett 
tidigarelagt utskick underlättar även för MBL-information 
samt förhandling. 

NIF sammanträder på måndagar istället för tisdagar, detta på 
grund av att kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt Kommunfullmäktige sammanträder på 
tisdagar. 

Individutskottet sammanträder på onsdagar istället för 
måndagar, detta på grund av att både nämnden och nämndens 
arbetsutskott sammanträder på måndagar. 

Årets sammanträden inleds med en nämnd eftersom att det är 
en ny mandatperiod och nämnden ska välja ledamöter till NIF 
AU och IU.  

Beredning 
NIF AU § 62 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner 
upprättad sammanträdesplan för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
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NIF § 73 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 
3 2014 inga ej verkställda beslut att inrapportera.  

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

Beredning 
NIF AU § 63 

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

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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NIF § 74 Dnr NIF2014/3.108 

Synpunkter och klagomål 2014, information 

Redogörelse 
Under 2014 har 11 klagomål och synpunkter inkommit till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg. I rutinen för 
hanteringen av klagomål och synpunkter står det ”Vårt mål är 
att vi i första hand löser problemet direkt när det uppstår. Att 
i dialog med den enskilde försöka ställa tillrätta och se vad vi 
kan lära. Den personal som tar emot muntliga klagomål eller 
synpunkter och som inte kan åtgärdas omgående ska skriva 
ner dessa, förslagsvis på blanketten för synpunkter och 
klagomål.”. De klagomål och synpunkter som har inkommit 
som har åtgärdats omgående har i normalfallet inte 
registrerats. Är det ett klagomål av allvarligare eller 
återkommande karaktär så ska det självfallet rapporteras och 
registreras. 

Fem av de inkomna klagomålen rör försörjningsstöd, varav 
två hanterades som ansökningar om försörjningsstöd och en 
hanterades som en överklagan på ett beslut. Två klagomål på 
bemötande, varav den ena är utrett och besvarat. Det andra är 
polisanmält då det även förekom hot gentemot handläggaren. 

Tre av de inkomna klagomålen rör serveringstillstånd. Det 
har bland annat framförts klagomål gällande en restaurang 
där man som närboende har upplevt störningar helg- och 
kvällstid. Klagomålen har besvarats samt åtgärdats inom de 
möjligheter som finns för alkoholhandläggaren samt i vissa 
fall har de vidarebefordrats till rätt instans. 

Ett av de inkomna klagomålen rör öppenvårdens 
öppetförhållanden under julen 2013. Synpunkten är besvarad 
och utredd. 

Ett av de inkomna klagomålen rör barn, familj och vuxen och 
det handlar om en upplevd ojämn maktbalans under ett möte. 
Ärendet är utrett och besvarat. 

I ett klagomål var socialtjänsten eller Alvesta kommun inte 
part i ärendet på något sätt varvid någon åtgärd inte kunde 
ske. Klaganden har informerats. 

 

§ 74 forts. nästa sida 
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§ 74 forts. 
Under hösten 2014 har blanketten för synpunkter och 
klagomål översatts till arabiska, dari och somaliska. 
Blanketterna har även tryckts upp i än fler exemplar så att 
varje handläggare har nära tillgång till dem. Detta för att 
underlätta för fler att lämna in synpunkter och klagomål. 

Ett utredningsformulär har tagits fram för att underlätta och 
säkerställa dokumentationen av åtgärder och svar. 

Synpunkts- och klagomålshanteringen är ett viktigt led i 
kvalitetsarbetet. 

Beredning 
NIF AU § 64 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar 
informationen till protokollet.  
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NIF § 75 Dnr NIF2014/155.759 

Adoptionsbidrag 

Redogörelse 
Sekretess. Ärendet förs i separat protokoll. 

Beredning 
NIF AU § 68 
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NIF § 76  

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Anteckningar från presidienätverksträff, konserthuset 

Växjö 2014-11-07 
2. Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, Länsstyrelsen 

i Kronobergs län 2014-11-13 
3. Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av 

länets hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2014-10-31. 
4. Ersättning för att skapa beredskap och 

mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för 
mottagandet av nyanlända, dnr NIF2014/142:701 

5. Tillsyn av handläggningen av våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld i Alvesta, dnr NIF2014/135:791 

Beredning 
NIF AU § 65 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar redovisade 
meddelanden till protokollet. 
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NIF § 77   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 
1. Försörjningsstöd, oktober 2014 
2. Barn, familj & vuxna, oktober 2014 

Beredning 
NIF AU § 66 

Beslut 
Nämnden för individ- och familjeomsorg godkänner fattade 
delegationsbeslut. 
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NIF § 78   

Övriga frågor 
Ledamot Hagart Valtersson (C) informerar om vikten av 
utbildning i socialtjänstens lagstiftning för nya ledamöter i 
nämnden. 

Ledamot Martin Rosén (S) ställer följande fråga: hur många 
anställda finns det inom varje avdelning på förvaltningen? 
Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden redogör för 
ungefärliga antal. Ett mer exakt svar kommer i 
verksamhetsbeskrivningarna som håller på att tas fram. 
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NIF § 79   
Ordföranden Jimmy Hammarström (AA) tackar nämndens 
ledamöter, ersättare och tjänstemän för ett gott samarbete och 
en rolig tid tillsammans. Hammarström önskar alla en god 
jul. 

Ledamot Kauko Antbacke (KD) tackar alla för ett gott 
samarbete och önskar alla en god jul. 

Vice ordförande Siv Wittengård (M) instämmer i 
ovanstående och vill också tacka för ett gott samarbete. 

Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden som är inne på sin 
sjätte månad som förvaltningschef på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg tackar för mycket bra 
arbetsutskott och bra nämndssammanträden. 
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