
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 1(25) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 28 juni 2017 kl. 13.15 – 18.25 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 34 och § 35 kl. 15.10 – 15.30 

 

§ 31 - § 52 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Öhman Danforth (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Helene Andersson (C), 1:e vice ordf. 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 

Veronica Kobak (M) 

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 

Ersätter Peter Johansson (S)  

 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

Avviker mellan § 44-45 
 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Adam Svedlund, nämndsekreterare  

Sandra Marcusson, kommunsekreterare 

§ 31 

Bengt Einarsson, extern utredare § 33 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

missbruk/vuxen § 33-44 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 34 

Irén Johansson, kvalitétssamordnare § 35 

Carola Johansson, 1:e socialsekreterare 

barn & familj § 35-38 

Azad Khadiri, 1:e socialsekreterare barn 

& familj § 35-38 

 

 

Helena Svensson, 

familjerättssekreterare § 35-43 

Camilla Delsmo, 

familjerättssekreterare § 35-38 

Elin Stenkvist, socialsekreterare barn & 

familj § 39-40 

Kenth Söderling, avdelningschef 

Arbetsmarknadsavdelningen § 44 
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Utses att justera             Stig Jakobsson (L) 
 
 
Justering tid och plats Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, 

Parkgatan 4, Alvesta 2017-07-04 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 2017-06-28 

Anslaget under tiden 2017-07-06 – 2017-07-27 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 4, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 31  

Information om Netpublicator 

Kommunsekreterare informerar om publiceringsverktyget Netpublicator.   
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NIF § 32  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordföranden Sebastian Ohlsson (S) delar ut inbjudan till en 

föreläsning som ska äga rum på förvaltningen till hösten, som 

handlar om hedersrelaterat våld.  

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar nämnden om sommaraktiviteter som 

anordnars för barn och ungdomar i kommunen. Ytterligare 

information om detta finns på kommunens hemsida. 

 

Från och med årsskiftet så kommer ansvaret för spelmissbruk att 

åligga kommunen då det har genomförts en ändring i 

Socialtjänstlagen (2001:453). Man arbetar för närvarande med att 

förbereda sig inför detta ikraftträdande. 

 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård 

och socialtjänst har den 15-17 maj varit i Skottland för att få 

information om Girfec (Getting It Right For Every Child). 

Skottland har lagstiftat om samverkan mellan region, skola och 

socialtjänst för tidiga insatser för barns bästa. Ett arbete ska 

påbörjas för att se hur Kronobergs län kan ta del av detta 

arbetssätt.  

 

c) Information från ledamöter 

Stig Jacobsson (L) har varit på tillgänglighetsrådet där man fick 

information om att man ska ha en nationalpark i kommunen. 

Vidare har man kommit fram till att den korrekta termen är 

rullstolsburen och inte rullstolsburen.  

Helen Gustavsson (M) informerar om att nya Barnahus har invigts 

i Växjö. 
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NIF § 33 Dnr NIF2017/94:021 

Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om 
ett helhetsansvar 

Beslutsunderlag 

1. Rapport, 29 maj 2017. 

Redogörelse 

På uppdrag av förvaltningen för individ- och familjeomsorg och 

omsorgsförvaltningen har en extern utredare utarbetat ett förslag om 

ett helhetsansvar för socialpsykiatrin i Alvesta kommun. 

Utgångspunkten ur brukarperspektivet är att så långt som möjligt 

kunna erbjuda den enskilde stöd och hjälp för sina behov från ett 

helhetsansvar hos en huvudman/nämnd.  

Genomförande av ett helhetsansvar för en nämnd skulle innebära 

optimala förutsättningar att hantera det framtida ansvaret för 

socialpsykiatri och samsjuklighet. 

Beredning 

NIF AU § 28 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Den redovisade förstudien om ett helhetsansvar för 

socialpsykiatrin innebärande att verksamheten överförs från 

omsorgsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorg ska 

vara inriktningen. 

2. Ge förvaltningen för individ- och familjeomsorg i uppdrag att 

tillsammans med omsorgsförvaltningen vidare utreda frågan om 

ett helhetsansvar för socialpsykiatrin innebärande att 

verksamheten överförs från omsorgsnämnden till nämnden för 

individ- och familjeomsorg inför ett genomförandebeslut. 

3. Det i den fortsatta utredning ska ingå att närmare utreda det 

samlade budgetanslag som ska överföras från omsorgsnämnden 

till nämnden för Individ och familjeomsorg vid en eventuell 

verksamhetsövergång. 

Beslutet ska skickas till 

Omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 6(25) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 34 Dnr NIF 2017/76:041 

Ekonomisk uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av utfall & prognos per maj 2017, 9 juni 2017. 

2. Månadsrapport avseende nämnden för individ- och familjeomsorg, 

9 juni 2017. 

3. Nyckeltal, nämnden för individ- och familjeomsorg, 17 maj 2017 

4. Förslag på åtgärder för minskat underskott, 20 juni 2017. 

5. NIF AU § 34, 9 juni 2017. 

Redogörelse 

Underskottet i nämnden för individ- och familjeomsorg beror på 

förändringar i ersättningarna från migrationsverket. Migrationsverket 

meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser från och med 

årsskiftet 2016/17. Dessutom sänks ersättningarna för 

ensamkommande från 1 900 kr/dygn till 1 350 kr/dygn. Effekten av 

detta beräknas till minus 12,5 miljoner kronor i minskade intäkter 

jämfört med budgeterade intäkter. 

 

Migrationsverket har också påbörjat uppskrivningar av ålder gällande 

ensamkommande barn. Antalet uppskrivningar till och med maj 

uppgår till fem personer. I prognosen beräknas att 13 personer 

kommer bli uppskrivna under 2017. Effekten av detta beräknas till 

minus 3,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade intäkter. 

 

I prognosen per sista april har åtgärdsplanen vägts in vilket förbättrar 

prognosen med sex miljoner kronor. Förbättringen hänförs framförallt 

till minskade personalkostnader på grund av snabbare omställning och 

anpassning till budget. 

 

Arbetsutskottet har under sitt senaste sammanträde (NIF AU 2017 § 

34) godkänt månadsrapporten per 31 maj 2017 avseende nämnden för 

individ- och familjeomsorg. 

 

Under arbetsutskottets sammanträde (NIF AU 2017 § 34) fick 

förvaltningschef i uppdrag att ta framförslag på ytterligare åtgärder för 

ett minskat underskott till nämndens sammanträde 28 juni 2017. 

Förslagen redovisas i beslutsunderlag nummer fyra. 

Beredning 

NIF AU § 34 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Notera informationen gällande månadsrapporter per 31 maj 2017 

till protokollet. 

2. Godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för ett minskat 

underskott. 
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NIF § 35 Dnr NIF2017/122:013 

Sammanfattning/analys av personer med 
missbruk/beroende 

Beslutsunderlag 

1. Sammanfattning/analys av vuxna personer med 

missbruk/beroende, 10 maj 2017. 

Redogörelse 

En kartläggning av vuxna personer med missbruk/beroende har 

genomförts på förvaltningen. En omfattande enkät har fyllt i av 

handläggarna. 

Det som är framträdande för flera av de mest utsatta är avsaknaden av 

en lämplig boendefrom med tillräckligt omfattande stöd. Det är också 

angeläget med meningsfull sysselsättning för personer med 

missbruk/beroende som matchar det individuella beroendet.  

Beredning 

NIF AU § 29 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 36 Dnr NIF2017/123:002 

Förslag till revidering av delegationsordning för nämnden 
för individ- och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Utkast med förslag till revidering av delegationsordning, 19 maj 

2017. 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs delegationsordning tar upp 

ärenden i vilka nämnden delegerat sin beslutanderätt till utskott, 

ordförande eller tjänsteman på förvaltningen. 

I syfte att säkerställa kvaliteten och effektivisera hanteringen av 

ärenden har förvaltningen tagit fram ett förslag på revidering av 

delegationsordningen för nämnden. 

Beredning 

NIF AU § 30 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 

upprättat förslag om revidering av delegationsordningen för nämnden 

för individ- och familjeomsorg. 
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NIF § 37 Dnr NIF 2017/16:700 

Information om social beredskap på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg 

Redogörelse 

Under sommaren, perioden 26 juni 2017 till 31 augusti 2017, kommer 

social beredskap på förvaltningen för individ och familjeomsorg vara 

utformad som följande:  

En handläggare har beredskap måndag till torsdag klockan 17:00 till 

08:00. Under helgerna kommer två handläggare, samma handläggare 

som tidigare under veckan tillsammans med ytterligare en 

handläggare, ha beredskap från klockan 17:00 på fredagen till klockan 

08:00 måndag morgon. 

Gällande chefsberedskapen under sommarperioden har 

förvaltningschef givit avdelningschef och tillförordnade 

avdelningschefer på avdelningen Barn och familj uppdraget att vara 

chef i beredskap. I uppdraget under sommaren ingår även att personal 

på boendena för ensamkommande barn har möjlighet att kontakta chef 

i beredskap vid behov av beslut om extra personal, rådgivning eller 

andra frågor som inte kan avvakta till nästa arbetsdag. 

Förslaget om ny beredskapsmodell daterat 16 januari 2017 kommer att 

lämnas till personalutskottet under augusti 2017.  

Beredning 

NIF AU § 31 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg besluta att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 38 Dnr NIF2017/124:700 

Riktlinjer för avdelningen Barn och familj  

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 

ungdomsärenden, 19 maj 2017. 

2. Riktlinjer för handläggning och dokumentation gällande 

ensamkommande barn och ungdomar, 19 maj 2017. 

3. Riktlinjer och rutiner för handläggning av familjerättsliga 

frågor, 19 maj 2017. 

Redogörelse 

Avdelningen Barn och familj har tagit fram riktlinjer för handläggning 

och dokumentation gällande ensamkommande barn och ungdomar 

samt riktlinjer och rutiner för handläggning av familjerättsliga frågor. 

Riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och 

ungdomsärenden har reviderats. 

Beredning 

NIF AU § 32 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 

föreslagna riktlinjer för avdelningen Barn och familj. 

Avstår från att delta i beslutet 

Benny Lundh Johansson (SD) avstår från att delta i beslutet 
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NIF § 39  

Särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a 
föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 40  

Särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a 
föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 41  

Särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a 
föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 42  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 16(25) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 43  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
föräldrabalken (1949:381) 

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och 

sammanförs då protokollen binds in. 
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NIF § 44 Dnr NIF2017/132:000 

Information om samverkan, avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Beslutsunderlag 

1. Utfall försörjningsstöd 2008-2017, 9 juni2017. 

2. Hushållsdiagram 2017 till och med maj, 9 juni 2017. 

3. Statistik 2017 Arbetsmarknadsavdelningen, 20 juni 2017. 

Redogörelse 

Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen redogör för statistik som 

visar att Arbetsmarknadsavdelningens verksamhets bedrivs med goda 

resultat.  

Vid tidpunkten för sammanträdet är 132 personer inskrivna i 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. 

Under sammanträdet redogörs för öppnade och avslutade ärenden i 

snitt per år sedan 2009 på avdelningen Ekonomiskt bistånd. Under 

sammanträdes redogjordes även för statistik för öppnade och 

avslutade ärenden under 2017. 

Beredning 

NIF AU § 33 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 18(25) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 45 Dnr NIF 2017/114:000 

Granskning av nämndernas hantering av 
budgetunderskotten samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 18 april 2017. 

2. Revisionsrapport, 18 april. 

3. Bilaga 2, Åtgärdsplan 2017, 5 april 2017. 

4. NIF § 26, 25 april 2017. 

Redogörelse 

Kommunens revisorer har genom sakkunnigt biträde genomfört en 

granskning av nämndernas hantering av budgetunderskott samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I revisionsrapporten görs 

bedömningar mot fem kontrollmål. Nämnden för individ- och 

familjeomsorg har uppfyllt fyra helt och ett delvis.  

Kommunens revisorer har begärt svar från nämnden över vilka 

åtgärder som kommer att vidtas för att få en budget i balans. 

Vid nämndens sammanträde den 25 april 2017 beslutade nämnden att 

godkänna förvaltningens förslag på åtgärder motsvarande 6,2 

miljoner. 

Beredning 

NIF AU § 35 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att delge 

kommunens revisorer åtgärdsplanen för 2017 som svar på 

revisorernas fråga. 

Beslutet ska skickas till 

Revisorerna (via Kommunstyrelsen) 
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NIF § 46 Dnr NIF2017/113:106 

Förslag om kommunal finansiering av regionala 
samverkans- och stödstrukturen för att stärka 
långsiktigheten 2018  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 29 maj 2017 

2. Skrivelse från Region Kronoberg, 4 maj 2017 

Redogörelse 

I Kronobergs län finns en regional samverkans- och stödstruktur för 

länets kommuner och Region Kronoberg vars syfte är att stimulera, 

uppnå, samordna och utveckla en långsiktig samverkan och 

gemensam kunskapsutveckling. Samverkans- och stödstrukturen 

finansieras genom statliga medel. Region Kronoberg har tagit fram ett 

underlag för beslut i kommunerna. Den regionala samverkans- och 

stödstrukturen finansieras idag av Region Kronoberg (tre tjänster som 

utvecklingsledare) men det finns ingen finansiering från kommunerna.  

För Alvesta kommun blir avgiften för 2018 i så fall 209 200 kr enligt 

det underlag som Region Kronoberg tagit fram. I Alvesta kommun är 

det framför allt omsorgsnämndens och nämnden för individ- och 

familjeomsorgs verksamheter som berörs av samverkans- och 

stödstrukturens arbete och nämnderna bör därför dela på kostnaden. 

Beredning 

NIF AU § 36 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslaget 

om basfinansiering av arbetet i de regionala samverkans- och 

stödstrukturerna och finansiera halva avgiften för Alvesta kommun, 

motsvarande 104 600 kr, för verksamhetsåret 2018 under förutsättning 

att beslut om finansiering även tas av omsorgsnämnden. 

Beslutet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Region Krononberg 
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NIF § 47 Dnr NIF2017/141:020 

Förslag om inrättande av tjänst som integrationspedagog 
med inriktning hälsa 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 29 maj 2017. 

Redogörelse 

En stor del av de personer som har ekonomiskt bistånd är nyanlända 

och genom kartläggning av personer med ekonomiskt bistånd har 

förvaltningen identifierat en större grupp med dokumenterad psykisk 

och fysisk ohälsa.   

Inom projekt på förvaltningen, finansierade med medel från 

Länsstyrelsen, däribland Etableringsverkstaden, Bron och Väninnor 

till väninnor har nyanlända personer ökat sitt deltagande i sociala och 

hälsofrämjande aktiviteter. 

Då integrationsarbetet behöver ske mer långsiktigt och behovet av 

hälsofrämjande och sociala aktiviteter ligger i fokus krävs mer 

stadigvarande organisering kring projektledning för att få kontinuitet i 

arbetet med integration och hälsa. Målet är att en ökad psykisk och 

fysisk hälsa leder till att fler kan skrivas in på 

Arbetsmarknadsavdelningen och/eller börja studera. 

Beredning 

NIF AU § 37 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att inrätta tjänst som 

integrationspedagog från och med 1 januari 2018. 
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NIF § 48  

Boendesituationen för tillfälligt bostadslösa 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse om behovet av temporära bostäder, 20 juni 2017 

2. NIF AU § 41, 9 juni 2017 

Redogörelse 

Under arbetsutskottets sammanträde väcktes frågan om hur 

boendesituationen för tillfälligt bostadslösa skulle kunna organiseras i 

och med att avtalet för Ekhagen i Grimslöv uppför från och med 31 

december 2017. Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att utreda 

frågan inför nämndens sammanträde 28 juni 2017. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge förvaltningen 

i uppdrag att ta fram förslag på hur boendesituationen för tillfälligt 

bostadslösa kan lösas. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Reservationer 

Benny Lundh Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet 
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NIF § 49  

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik – nämnden för individ och familjeomsorg 

2. Tillbud, 17 mars 2017 och 14 mars 2017 

3. Tillbud, 28 april 2017 

4. Tillbud, 5 maj 2017  

5. Tillbud, 5 maj 2017 

6. Tillbud – mailkorrespondens, 9 maj 2017 och 12 maj 2017 

7. Tillbud, 18 maj 2017 

8. Tillbud, 12 december 2016 

9. Tillbud, 27 april 2017 

10. Tillbud, 12 april 2017 

11. Tillbud, 1 april 2017 

12. Tillbud, 18 maj 2017 

13. Tillbud, 22 maj 2017 

14. Tillbud, 18 maj 2017 

15. Tillbud, 22 mars 2017 

Redogörelse  

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö på 

förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 

om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 

dagordningen. Lex Sarah anmälan tillbud och olyckor. 

Beredning 

NIF AU § 38 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 50  

Meddelanden 

Informationsunderlag 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 840-17 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1260-17 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1643-17 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 216-17 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1792-17 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1815-17 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1816-17 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, underrättelse i mål nr. 1194-17 

9. Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 988-17 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 193-17 

11. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1643-17 

12. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut för Hermes AB att 

bedriva HVB. 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 193-17 

14. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 194-17 

15. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1641-17 

16. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1816-17 

17. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1815-17 

18. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1792-17 

19. Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1475-17 

20. Kammarrätten i Jönköping, beslut i mål nr. 1476-17 

Beredning 

NIF AU § 39 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 51  

Delegationsbeslut 

Redogörelse  

Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin beslutanderätt till 

utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller fastställa 

delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd. 

2. Avdelningen Barn och familj. 

3. Avdelningen Missbruk/Vuxen. 

4. Förordnande som avdelningschef Missbruk/Vuxen, 19 april 2017. 

5. Delegationsbeslut av förvaltningschef, yttrande till Kammarrätten i 

Jönköping, 28 april 2017. 

6. Förordnande som förvaltningschef, förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg, 15 juni 2017. 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 52  

Övriga frågor 

Inrättande av tjänst som kurator på avdelningen för boende 
av ensamkommande flyktingbarn 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse om inrättande av tjänst som kurator på boende för 

ensamkommande barn, delas ut under sammanträdet. 

Redogörelse 

Förvaltningschef redogör för ett ärende som påtalar behov av ett 

återinrättande av en tjänst som kurator på förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg. Tjänsten ska finansieras genom återsökning av 

medel från Migrationsverket och bedöms inte belasta den ordinarie 

budgeten.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att inrätta 

tillsvidaretjänst som kurator på boende för ensamkommande barn 

 

 

 


