
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-01-09 1(14) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta 9 januari 2018 kl. 10:00 – 11:45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 7 och § 8 kl. 11:10 – 11:30 

 

§§ 1-11 

Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 1, 3-8, 2, 9-11. 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Robert Öström (MP) 

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

Sara Karlsmo (M) 

Lars- Olof Franzén(AA) §§1- 9 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 David Kristiansson (SD) ersätter Benny Lundh Johansson (-)  
 Claudia Crowley Sörensson (M) §§ 10-11 ersätter Lars-Olof Franzén (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Claudia Crowley Sörensson (M) §§ 1-9 

Peter Öhman Danforth (S)  

 

   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Linnea Gillén, nämndsekreterare  

Dannijel Nygren Abrezol, förvaltningsekonom § 2 

Sara Hagström, avdelningschef Ensamkommande barn § 2 

Anette Bergström, socialsekreterare §§ 3-7 

Lina Fransson, socialsekreterare §§ 3-7 
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Utses att justera 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-01-19 kl. 08:30  

Sekreterare 
 

 

 Linnea Gillén  

Ordförande 
 

 

 Sebastian Ohlsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Helen Gustavsson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-01-09 

Anslaget under tiden 2018-01-22 – 2018-02-12 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6 Alvesta 

Underskrift   
 Linnea Gillén  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Helen Gustavsson (M) 
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NIF § 1  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordförande hade ingen information att lämna under dagens 

sammanträde. 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om att PWC arbetar med revision 

kring integrationsarbetet och arbetet mot våldsbejakande 

extremism. Nämnden kommer att få ta det av rapporterna. 

 

c) Information från ledamöter 

Ingen ledamot hade information att lämna under dagens sammanträde. 
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NIF § 2 Dnr NIF2017/75:001 

Omorganisation avdelningen Ensamkommande barn 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ny organisation för boende ensamkommande barn, 

Alternativ 2, 15 december 2017. 

2. Organisationsskiss, Alternativ 2, 13 november 2017. 

3. Ekonomi, förslag till ny organisation EKB, Alternativ 2, 12 

december 2017. 

4. Länsstyrelsen: Läns- och kommunandelstal 2018 

Ensamkommande barn  

5. Bilaga: Information från inspektionen för vård och omsorg, 6 

december 2017. 

6. NIF AU § 81, 21 december 2017. 

 

Redogörelse 

Den avdelning som under 2017 har haft störst underskott är 

avdelningen Ensamkommande barn. Nämnden har under året vidtagit 

ett antal åtgärder för budget i balans såsom omorganisationer och 

personalneddragningar, men trots de åtgärder som vidtagits har 

effekten inte varit tillräcklig för att motsvara de minskade intäkterna 

och det minskade antalet barn i verksamheten.  

 

Med anledning av ytterligare minskat antalbarn och därmed intäkter 

ser nämnden behov av att ytterligare förändringar inom avdelningen 

Ensamkommande barn bör göras. I prognosarbetet under november 

2017 kan ett underskott för avdelningen Ensamkommande barn under 

2018 utläsas. Detta beror till stor del på de minskade intäkterna och att 

de ensamkommande barnen blir uppskrivna i ålder eller fyller 18 år. 

 

Med anledning av beskrivning ovan har förvaltningen arbetat fram 

förslag på omorganisation för avdelningen Ensakommande barn som 

är åtgärder för budget i balans.  

Arbetsutskottet beslutade under sitt sammanträde den 21 december 

2017 att föreslå nämnden att ha kvar HVB verksamhet i egen regi men 

i förändrad organisation innebärande minskning med fyra 

ungdomspedagoger, en biträdande avdelningschef och en 

administratörstjänst motsvarande 50 procent. Den förändrade 

organisationen föreslås träda i kraft 1 september 2018.  

Beredning 

NIF AU § 81 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att behålla HVB- 

verksamheten i egen regi med omorganisation innebärande att minska 

antalet tjänster på avdelningen ensamkommande barn med fem och en 

halv (5,5) heltidstjänster, vilket motsvarar fyra ungdomspedagoger, en 

biträdande avdelningschef och en halv administratörstjänst (0,5). 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-01-09 6(14) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 3  

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

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och sammanförs då 

protokollet binds in. 
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NIF § 4  

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

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och sammanförs då 

protokollet binds in. 
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NIF § 5  

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

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och sammanförs då 

protokollet binds in. 
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NIF § 6  

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

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och sammanförs då 

protokollet binds in. 
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NIF § 7  

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

 

Sekretessärende, protokollsutdrag sparas separat och sammanförs då 

protokollet binds in. 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-01-09 11(14) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 8  

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Utredning lex Sarah, 22 november 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 § 82 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 9  

Meddelanden 

Informationsunderlag 

1. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Tillsyn av hem för vård 

och boende (HVB) för barn och unga vid Svärdet ungdomsboende 

i Alvesta kommun, 8 december 2017. 

2. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Tillsyn av hem för vård 

och boende (HVB) för barn och unga vid Kronan ungdomsboende 

i Alvesta kommun, 8 december 2017 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3369-17, 20 december 

2017 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 5060-17, 19 december 

2017 

Beredning 

NIF AU § 83 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 10  

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, 27 november 2017. 

5. Delegationsbeslut av förvaltningschef, beslut om 

sekretessmarkering av handlingar, 27 november 2017. 

Beredning 

NIF AU § 84 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 11  

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet. 

 

 

 

 


