
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-10-24 1(20) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta 24 oktober 2017 kl. 13:15 – 17:45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 66 och § 67 kl. 14:15 – 15:05 

 

 §§ 65 - 81 

Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 65-68, 70-71, 69, 72-81 
 
 
Beslutande 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (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)                            Avviker inför § 75  

Claudia Crowley Sörensson (M)     Ersätter Sara Karlsmo §§ 75-81 

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 Benny Lundh Johansson (-)  
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Öhman Danfort (S) 

Mubarik Ise (S)  

Claudia Crowley Sörensson (M) §§ 65-74 

David Kristiansson (SD) 

 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Linnea Gillén, nämndsekreterare 

Irén Johansson, kvalitetssamordnare §§ 66-67 

Dannijel Nygren Abrezol, förvaltningsekonom §§ 66, 68 

Hans Österman, avdelningschef Barn och familj §§ 70-71, 73-74 

Brittmarie Johansson, avdelningschef Missbruk/vuxen §§70-72 

Gustaf Haglund, 1:e socialsekreterare § 72 

Hanna Sjögren, socialsekreterare § 73 

Nikolaos Beis, boendekoordinator § 74 

Maria Gabrielsson, avdelningschef Ekonomiskt bistånd § 75 

Kenth Söderling, avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen § 75 

Per-Olof Hjälmefjord, integrationsutvecklare § 76 
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Utses att justera 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2017-10-31 kl. 16:30  

Sekreterare 
 

 

 Linnea Gillén  

Ordförande 
 

 

 Sebastian Ohlsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2017-10-24 

Anslaget under tiden 2017-11-01 – 2017-11-22 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6 Alvesta 

Underskrift   
 Linnea Gillén  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Anita Thörn von Rosen (MP) 
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NIF § 65  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordförande fick under nämndens senaste sammanträde i uppdrag 

att med anledning av den ekonomiska situationen tillskriva 

kommunfullmäktige och har så gjort. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om Café Blenda. Förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg har skickat en uppsägning av 

caféverksameten till omsorgsförvaltningen. Tanken var att 

brukarna skulle få annan sysselsättning via dagverksamheten inom 

omsorgsförvaltningen. 

Reaktionerna på uppsägningen blev starka och det var inte 

meningen att brukarna skulle ta illa vid sig. Därför har politik och 

tjänstemän tillsammans beslutat att återkalla beslut om 

uppsägningen. 

Förvaltningschef har vid tidpunkten för sammanträdet träffat 

Smålandsposten och skall senare under eftermiddagen intervjuas 

av Radio Kronoberg.  

Brukare, anhöriga och personal har fått information om att 

förändringen inte kommer att genomföras, utan verksamheten 

kommer att fortsätta som tidigare. 

 

Förvaltningschef informerar att alla nämndspresidier bli inbjuda 

till en närmare presentation av Skottlandsmodellen ”Getting it 

right for every child” den 8 december. Förvaltningschef skickar ut 

inbjudan och informationsunderlag inför presentationen. 

 

c) Information från ledamöter 

Ingen information anmäldes under sammanträdet. 
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NIF § 66 Dnr NIF2017/181.012 

Verksamhetsplan 2018 med internbudget för 2018 – 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan 2018 med internbudget 2018, 16 oktober 2017 

2. Skrivelse: Förslag till internbudget IFO 2018, 5 oktober 2017 

Redogörelse 

Verksamhetsplanen inleds med beskrivande avsnitt kring 

ansvarsområde, nulägesbeskrivning med styrkor och utmaningar samt 

större verksamhetsförändringar under planperioden. 

Nämndsmål, resultatindikatorer och uppföljning ingår i planen. 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs budgetram för 2018 är 88,3 

miljoner kronor.  

Beredning 

NIF AU § 52 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzen (AA) yrkar att nämndsmål 1 C, kopplat till 

ekonomiskt bistånd läggs till i verksamhetsplanen för 2018. 

Stig Jacobsson (L) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns yrkande 

Benny Lundh Johansson (-) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns 

yrkande 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

Verksamhetsplan 2018 med internbudget 2018 med tillägg om 

nämndsmål 1C: Minska totalt utbetalt försörjningsstöd. 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret 

Kommunfullmäktige 
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NIF § 67 Dnr NIF2017/172:012 

Internkontrollplan 2018 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på Internkontrollplan 2018- Nämnden för individ- och 

familjeomsorg, 26 september 2017. 

2.  Bilaga: NIF AU § 52, 14 september 2017. 

Redogörelse 

Arbetsutskottet har i samverkan med förvaltningen tagit fram förslag 

på kontrollområden att ta med i nämnden för individ- och 

familjeomsorgs internkontrollplan för 2018.  

De kontrollområden som tas upp i 2018 års internkontrollplan är: 

Kontroll på placeringskostnader, prognossäkerhet, 

intäktskontroll/projektpengar, information/kommunikation och 

arbetsmiljö/hot och våld. 

Arbetsutskottet har skattat risker (sannolikhet och konsekvenser) för 

respektive kontrollområde. 

Beredning 

NIF AU § 53 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta 

Internkontrollplan 2018. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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NIF § 68 Dnr NIF2017/75:041 

Ekonomisk uppföljning per september 

Beslutsunderlag 

1. PowerPoint: Uppföljning av utfall och prognos per september 

2017, 16 oktober 2017 

2. Ekonomisk månadsrapport per 30 september 2017 

3. Nyckeltal, nämnden för individ- och familjeomsorg, 28 september 

2017 

Redogörelse 

Resultatet per den 30 september är -12,7 mnkr och prognosen är 

beräknad att hamna på ett underskott på ca -14,6 mnkr för individ- och 

familjeomsorgen per den 31 december 2017. 

 

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 15,6 miljoner kronor i minskade intäkter 

jämfört med budgeterade intäkter. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

ekonomisk uppföljning per september 2017. 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NIF § 69 Dnr NIF2017/182:006 

Sammanträdesplan 2018 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på sammanträdesplan för 2018, 17 oktober 2017 

Redogörelse 

Enligt 3 kap 10 § 3 stycket nämnden för individ- och familjeomsorgs 

reglemente ska nämnden senast på novembersammanträdet fastställa 

tiderna för kommande års ordinarie sammanträden.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) har tagit fram ett förslag på 

sammanträdesplan för nämnden och dess utskott för 2018 

Beredning 

NIF AU § 54 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

föreslagen sammanträdesplan för 2018. 
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NIF § 70 Dnr NIF2017/16:700 

Information om social beredskap på förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 

1. PM- Förändrade arbetsuppgifter med utökat och breddat ansar för 

vissa handläggare inom individ- och familjeomsorgen, 5 oktober 

2017. 

Redogörelse 

Men utgångspunkt i verksamhetens krav, effektivitet och inom ramen 

för formella regleringar föreslås arbetsuppgifterna för viss kategori 

handläggare förändras. 

Förändringen innebär ett utökat ansvar och tyngd i arbetsrollen 

samtidigt som arbetsuppgiftera breddas och ger en utveckling i yrket. 

Den ger också en kostnadseffektiv social beredskap och en effektivare 

organisation med hög professionell standard och kvalité samtidigt som 

arbetsuppgiften blir mer attraktiv. 

Handläggarna får i detta förslag chefsberedskap vilket banar väg för 

kommunen att följa arbetstidslagen för cheferna inom förvaltningen. 

Bakom förslaget står samtliga berörda chefer inom individ- och 

familjeomsorgen. 

I den denna utformning av beredskapen kommer handläggarna i 

beredskap alltid att jobba i par enligt ett fast rullande schema.  

Förändrad organisering av social beredskap på förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg har behandlats enligt MBL § 19 och MBL 

§ 11.  

Beredning 

NIF AU § 55 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 71 Dnr NIF2017/123:002 

Förslag till revidering av delegationsordning för nämnden 
för individ- och familjeomsorg, delegation vid social 
beredskap 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till förändringar i delegationsordningen gällande 

delegation vid social beredskap, 25 september 2017 

Redogörelse 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, 

en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 

nämndens vägar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Delegationsordningen är ett levande dokument som behöver 

uppdateras och reviders med en viss regelbundenhet då det bland 

annat sker förändringar i verksamheten och i rättsväsendet som 

påverkar delegationsordningen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till förändringar i 

delegationsordningen gällande delegation vid social beredskap. 

MBL § 11.  

Beredning 

NIF AU § 56 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Fastställa upprättat förslag om revidering av delegationsordningen 

för nämnden för individ- och familjeomsorg 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att föra in förändringarna i 

delagationsordningsdokumentet 

Beslutet ska skickas till 

Samtlig berörd personal 
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NIF § 72  

Information från avdelningen Missbruk/Vuxen 

Redogörelse 

Avdelningschef och 1:e socialsekreterare vid avdelningen 

Missbruk/vuxen redogör för halvårsstatistik, januari till juni, 2017 för 

avdelningen. 

Under januari till juni 2017 aktualiserades 117 ärenden på 

avdelningen missbruk/vuxen. 

Antalet aktualiseringar har under första halvåret 2017 har ökat med 

cirka 160 procent jämfört med samma period 2014.  Under 2015 

gjordes en satsning på missbruksvården i kommunen. Personalstyrkan 

förstärktes och avdelningen kunde i större utsträckning arbeta med 

tidiga insatser. Tidiga insatser har en positiv påverkan på 

missbruksvården, ofta blir resultatet bättre för den enskilde och 

samhället gör stora besparingar. Det finns inget som tyder på att 

ökningen av aktualiseringar beror på ökat missbruk, antal 

missbrukare, utan tolkas bero på satsningen med tidiga insatser och 

förhöjd kvalitet på verksamheten. 

Under perioden januari till juni 2017 var 94 av de aktualiserade 

ärendena män och 23 kvinnor. Eventuellt kommer en ökning av 

antalet kvinnor som aktualiseras att ske i och med den integrerade 

mottagningen startar sin verksamet. Man tror även att den nyligen 

inrättade tjänsten som är inriktad mot våld i nära relationer, VINR, 

kommer att få en positiv inverkan på att fler kvinnor blir aktualiserade 

och kan erbjudas vård för sitt missbruk.  

Behovet, och därav kostnaderna, för köpt vård har minskat mellan 

2015 och 2017 vilket han härledas till ökad personalstyrka på 

avdelningen och utökad vård i egen regi. Kostnaderna per vårddygn 

har även minskat under perioden, till stor del till följd av stor 

minskning av antal vårddygn enligt LVM. 

Inför 2018 kommer avdelningen Missbruk/vuxen att utöka 

personalstyrkan ytterligare. Två socialpedagoger håller på att 

rekryteras.   

Avdelningen Missbruk/vuxen kommer att fortsätta arbetet med att 

undvika tvångsvård enligt LVM, det har skett en stor minskning i 

antal vårddygn enligt LVM sedan 2015 fram till juni 2017. Arbetet 

med att förebygga tvångsvård, i den mån det är möjligt, genererar 

stora positiva effekter för den enskilde. 

Avdelningen arbetar med uppsökande verksamhet, ofta förekommer 

det i fall då en missbrukare trots fortsatt behov vill avsluta sin vård. 
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Socialsekreterare tar då kontakt med den enskilde, ofta via telefon, 

och i cirka 40 procent av fallen lämnar den enskilde in en ny ansökan. 

Under 2017 ledde ca 45 procent av de anmälningar (exklusive 

anmälningar jml LVM) som inkom till avdelningen till en ansökan. 

Den enskilde måste själv ansöka om stöd för att det ska leda till 

utredning. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 73  

Information från socialsekreterare med särskilt ansvar för 
våld i nära relationer (VINR) 

Redogörelse 

Socialsekreterare med särskilt ansvar för våld i nära relationer lämnar 

redogörelse för arbetet med våld i nära relationer på förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg. Tjänsten som socialsekreterare med 

särskilt ansvar för våld i nära relationer inrättades i april 2017 och är 

kopplad till avdelningen Missbruk/vuxen 

De arbetsuppgifter som faller under tjänstens ansvarsområde är att utreda, 

bevilja och följa upp insatser inom våld i nära relationer, att ha 

förvaltningsövergripande samordningsansvar avseende utbildning och 

information och att upprätta och implementera förvaltningsövergripande 

dokument avseende våld i nära relationer. Socialsekreterare med särskilt 

ansvar för våld i nära relationer tillhandahåller även handledning för 

kollegorna på förvaltningen i arbetet med våld i nära relationer och 

rådgivning våldsutsatta personer och förrövare, samt håller i samverkan med 

andra aktörer inom området. 

Socialsekreterare med särskilt ansvar för våld i nära relationer har till 

största delen arbetat med våldsutsatta kvinnor men ett par män har 

varit aktuella. Målgruppen inom våld i nära relationer är både 

våldsutsatta och förövare. 

I de familjer som har varit i kontakt med avdelningen Missbruk/vuxen 

sedan tjänsten med särskilt ansvar för våld i nära relationer inrättades i 

april 2017 har det funnits cirka 40 barn som kan ha bevittnat våld. 

Beredning 

NIF AU § 57 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 74  

Information av Boendekoordinator 

Redogörelse 

Boendekoordinator vid förvaltningen för individ- och familjeomsorgs 

huvuduppgift är att vara länken mellan förvaltningen och hyresvärd, 

främst allbohus. Det gäller alla kontakter gällande kontrakt, klagomål 

med mera. 

Vid tidpunkten för sammanträdes har förvaltningen 85 aktuella 

andrahandskontrakt på lägenheter och en villa. Att förvaltningen 

tillhandahåller ett andrahandskontrakt till en enskild beror i stor 

utsträckning på att den enskilde har skulder och på grund av det inte 

har möjlighet att få ett eget förstahandskontrakt. 

Boendekoordinator ansvarar för det tillfälliga boendet på Ekhagen i 

Grimslöv. Boendet på Ekhagen är till för tillfälligt boendelösa som 

inte har möjlighet att tillgodose sitt behov av boende genom egen 

försorg. Ekhagen ersätter till mycket stor del lösningar med nätter på 

hotell eller vandrarhem. 

Att förvaltningen har möjlighet att erbjuda boende på Ekhagen har 

resulterat i en ekonomisk besparing gällande köp av hotell- och 

vandrarhemsnätter. Socialsekreterarna känner även trygghet i att det 

alltid finns boende att erbjuda den enskilde. 

Boendekoordinator informerar om att Arbetsmarknadsavdelningen 

anlitas för att genomföra flyttar med mera. På så vis hålls kostnaderna 

nere och det skapas arbetstillfällen för de inskrivna vid 

arbetsmarknadsavdelningen. 

Beredning 

NIF AU § 58 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 75 Dnr NIF2017/132:000 

Information om samverkan avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Informationsunderlag 

1. Ungdomshushåll i snitt och öppnade, avslutade (tom 24 år), 5 oktober 2017. 

2. Aktuella hushåll i snitt och öppnade, avslutade (from 25 år), 5 oktober 2017. 

3. Statistik försörjningsstöd 2010 till september 2017, 5 oktober 2017. 

4. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 17 oktober 2017. 

5. Statistik från SCB, 24 oktober 2017. 

Redogörelse 

Under sammanträdes redogjordes för samverkan mellan avdelningen 

Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen. 

Avdelningschef vid avdelningen ekonomiskt bistånd redogör för antal 

aktuella hushåll i snitt per september på avdelningen Ekonomiskt 

bistånd. Information lämnas även gällande antal öppnade och 

avslutade ärenden.  

Avdelningschef vid arbetsmarknadsavdelningen redovisar aktuell 

statistik för Arbetsmarknadsavdelningen.  På 

Arbetsmarknadsavdelningen kommer utbildning i OCN, ett arbetssätt 

för validering och kvalitetssäkring, att äga rum under oktober 2017. 

OCN är branschsäkrat. 

Nämnden får information om att de tre första kvinnorna har börjat på 

industriskolan. 

Beredning 

NIF AU § 59 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 76  

Information av integrationsutvecklare 

Informationsunderlag 

1. Statistik från Migrationsverket, 2 oktober 2017 

Redogörelse 

Integrationsutvecklare lämnar på sammanträdet en uppdaterad 

information om asylsökande och nyanlända i kommunen. 

Beredning 

NIF AU § 60 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 77 Dnr NIF2017/183:007 

Granskning av chefernas förutsättning för ledarskap 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 4 september 2017 

2. Revisionsrapport, september 2017 

3. Tjänsteskrivelse, 27 september 2017 

Redogörelse 

Revisorerna i kommunen har genom sakkunnigt biträde genomfört en 

granskning av chefernas förutsättningar för ledarskap.  

Flera nya förvaltningschefer och första linjens chefer inom 

kommunens olika verksamheter har anställts de senaste åren. 

Chefernas förutsättningar och arbetssituation har uppmärksammats i 

revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

Kommunens revisorer har begärt svar från kommunstyrelsen som i sin 

tur har begärt respons från nämnden angående revisorernas 

rekommendationer.  

Beredning 

NIF AU § 61 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anse att 

kommunledningsförvaltningen fått nämndens svar angående 

revisorernas begäran genom upprättad tjänsteskrivelse. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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NIF § 78  

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per augusti 2017. 

2. Rapport missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, 

19 september 2017 

3. Tillbud, 26 maj 2017. 

Redogörelse  

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

förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 

om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 

dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, Lex Sarah anmälan, tillbud och 

olyckor. 

Beredning 

NIF AU § 62 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 79  

Meddelanden 

Informationsunderlag 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2720-17 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 2361-17 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2361-17 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1546-17 

5. Kammarrätten i Jönköping, meddelande i mål nr. 1870-17 

6. Kammarrätten i Jönköping, meddelande i mål nr.1869-17 

7. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2226-17 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1848-17 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i må nr 2522-17 

10. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2225-17 

11. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. 2954-17 

12. Förvaltningsrätten i Växjö, Rättelse/kompettering och dom i mål 

nr. 745-17 

13. Kammarrätten i Jönköping, dom i mår nr. 1869-17 och 1870-17 

14. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T3031-17 

15. Överenskommelse om samarbete Lokal arbetsmarknad mellan 

Alvesta kommun och Arbetsförmedlingen, 2 oktober 2017 

16. Ansökan om medel för utarbetande av en fördjupad lokal 

överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen om 

samverkan, 28 september 2017. 

17. Projektplan: Granskning av arbetet med nyanlända och 

introduktion av dem i samhället samt granskning av 

arbetsmarknadsenheten i Alvesta kommun, 5 oktober 2017 

Beredning 

NIF AU § 63 

Beslut  

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 80  

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. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 19 september 2017. 

5. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Missbruk/Vuxen, 5 september 

2017. 

6. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Barn och Familj, 19 september 

2017. 

7. Delegationsbeslut av förvaltningschef: Beslut om 

sekretessmarkering av handling, 26 september 2017. 

Beredning 

NIF AU § 64 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 81  

Övriga frågor 

Redogörelse  

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet. 

 

 

 

 

 

 


