
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 1(14) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 25 april 2016 kl. 13.15 – 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 17 och § 18 kl. 14.30 – 15.10 

 

15 - 26 

 
 
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. 

Sara Karlsmo (M) 

Jimmy Hammarström (AA) 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 Janna Tisjö (V)  ersätter Benny Lundh Johansson (SD) 
   
   
   
Närvarande ersättare Mubarak Ise (S) Veronica Kobak (M)  
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Brittmarie Johansson, ställföreträdande 

förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Mattias Bengtsson, praktikant § 15-20, 

23-26  

Gustaf Haglund, 1:e socialsekreterare 

missbruk/vuxen § 16 

 

Irén Johansson, kvalitétssamordnare § 

17 

Per-Olof Hjälmefjord, 

integrationsutvecklare § 18 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 

18-19 

Hans Österman, avdelningschef barn 

och familj § 20-22 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-04-28 kl. 16.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Stig Jakobsson (L) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2016-04-25 

Anslaget under tiden 2016-04-29 – 2016-05-20 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ och familjeomsorg, Parkgatan 4, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 15  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordföranden informerar om att man har deltagit i en utbildning om 

att möta personer med rättshaveristiskt beteende. 

Man har även deltagit i möten med VoB Kronoberg, vård och 

behandling.  

 

b) Information från förvaltningschefen. 

Förvaltningschef berättar om lokalsituationen på förvaltningen, 

trångboddheten på förvaltningen fortgår och man tittar på 

lösningar. 

 

Samarbetet mellan presidierna på förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg och omsorgsförvaltningen som initierades hösten 

2015 fortskrider. 

 

c) Information från ledamöter 

 

Stig Jakobsson (L) informerar om att man har varit på möte på 

tillgänglighetsrådet, man har fått information om det nya 

äldrecentret.  

 

Helene Andersson (C) berättar att man i presidiet har varit på 

studiebesök på förvaltningens jourfamiljehem och att det var 

mycket uppskattat. Man ska även iväg på studiebesök nästföljande 

vecka på ett HVB-hem i Växjö.  

 

Helen Gustavsson (M) redogör för att man har varit på en 

föreläsning med Rosita Brolin, som har forskat kring hur man som 

brukare upplever att bo hemma gentemot att bo på boende med 

särskilt stöd. 

 

Jimmy Hammarström (AA) aktualiserar frågan om ungdomsrådets 

verkande. Det sägs att man ska bjuda in kommunens 

fältsekreterare till en nämnd för att informera nämnden om 

verksamheten. 
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NIF § 16  

Information från avdelning missbruk/vuxen 

Redogörelse 

1:e socialsekreterare från avdelning missbruk/vuxen redogör för 

kalibern på ärendena man hanterar på avdelningen.  

Man berättar om att man under året har haft ungefär 50 

aktualiseringar. Man tittar på olika perspektiv som rättssäkerhet, 

integritet och respekt.  

Mottagningsfunktionen på avdelningen präglas av tillgänglighet och 

man arbetar med ständig förbättring av hela procesen från början till 

slut.  

De utmaningar man står inför är sysselsättning och boende, man för 

här dialog med arbetsmarknadsavdelningen. Man har anställt en 

boendekoordinator för att bistå förvaltningen med hanteringen av 

bostadsfrågor. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 17 Dnr NIF2016/48.012 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 7 mars 2016 

Redogörelse 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten 

så att rätt sak görs vid rätt tillfälle på rätt sätt. Systemet möjliggör 

ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till 

missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som 

gäller för verksamheten enligt de lagar och andra föreskrifter om 

socialtjänst kan förebyggas. Ansvaret förtydligas för det systematiska 

kvalitetsarbetet och områdena är följande: 

1. Kvalitetssäkring av utredning och insatser enligt SoL, LVU och 

LVM 

2. Handläggning och dokumentation 

3. Synpunkter och klagomål 

4. Avvikelser 

5. Rapportering enligt Lex Sarah 

6. Uppföljning, utvärdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring 

7. Tillgänglighet 

8. Personal och kompetensförsörjning 

9. Intern och extern samverkan och samarbete 

10. Bemötande  

Beredning 

NIF AU § 15 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för nämnden för 

individ- och familjeomsorg, utgångspunkter, principer och ansvar. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Kvalitetssamordnare 
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NIF § 18 Dnr NIF2016/50.139 

Information om ny överenskommelse om ensamkommande 
barn med uppehållstillstånd 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 mars 2016 

Redogörelse 

Migrationsverket/Länsstyrelsen begär villkorsändring i 

överenskommelsen för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

Man vill minska antalet platser från 25 till 12. Det bor just nu 12 

ungdomar med uppehållstillstånd inom Alvesta kommuns HVB-hem.  

Beredning 

NIF AU § 18 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Avdelningschef Ungdomsboendena 

Avdelningschef Barn och familj 

Akten 
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NIF § 19 Dnr NIF2016/49.042 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av mars 2016 

2. Månadsuppföljning per 31 mars 2016 

3. Nyckeltal per mars 2016 

Redogörelse 

Genomgång av helårsprognos för IFO per den siste mars 2016 där ett 

underskott på ca 2,3 mkr kommer att lyftas. 

Beredning 

NIF AU § 19 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet skickas till 

Ekonom 

Avdelningschefer 
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NIF § 20  

Information om beslut från Inspektionen för vård och 
omsorg 

Beslutsunderlag 

1. Beslut från inspektionen för vård och omsorg, 9 december 2015. 

Redogörelse 

Under nämnden för individ- och familjeomsorgs sammanträde den 14 

december 2015, § 109, ställde en av nämndens ledamöter fråga om 

hur ett beslut som inkom till förvaltningen från Inspektionen för vård 

och omsorg hanteras. Ordföranden svarade då att nämnden kommer 

att få återkoppling i ärendet. 

Under sammanträdet redogör avdelningschef för barn och familj för 

ärendets gång.  

Beredning 

NIF AU § 16 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 21 

Sekretessärende 

Redogörelse 

Sekretess. Ärendet förs i separat protokoll. 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 10(14) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 22 

Sekretessärende 

Redogörelse 

Sekretess. Ärendet förs i separat protokoll. 
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NIF § 23  

Arbetsmiljö på förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

Redogörelse 

Med anledning av den pressade situationen personal på förvaltningen 

befinner sig i rapporteras information om arbetsmiljön på 

förvaltningen genom en stående punkt på dagordningen. Lex Sarah-

anmälan, tillbud och olyckor.  

1. Polisanmälan angående olaga hot mot tjänsteman 

2. Sjukfrånvarostatistik för IFO 

Beredning 

NIF AU § 20 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 24  

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Dom i mål 3752-15 

2. Dom i mål 4085-15 

3. Beslut i mål 552-16 

4. Dom i mål 3947-15 

5. Anmälan om missförhållande pga brist på platser hos SiS 

6. Dom i mål 401-16 

7. Dom i mål 552-16 

8. Dom i mål 400-16, 564-16 

9. Beslut i mål 1199-16 

Beredning 

NIF AU § 21 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet. 
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NIF § 25    

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 januari, februari, mars 2016 

2. Barn och familj, januari, februari, mars 2016 

3. Delegationsbeslut förvaltningschef, fastställande av rutin Lex 

Sarah, 22 februari 2016. 

4. Delegationsbeslut ordförande, Ny överenskommelse om 

ensamkommande barn, 29 mars 2016. 

Beredning 

NIF AU § 22 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
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NIF § 26   

Övriga frågor 

Jimmy Hammarström (AA) berättar att det är hans sista sammanträde 

och tackar för den här tiden. Ordförande Sebastian Ohlsson (S) önskar 

lycka till i framtiden. 

 

 

 


