
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 1(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Hagavägen 3 Alvesta 12 februari 2018 kl. 08:00 – 13:00 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 21 och § 19 kl. 09:20 – 09:45 

Ajournering mellan § 20 och § 22 kl. 11:27 – 11:33 

 

§§ 12 - 29 

Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 12-18, 21, 19-20, 22-29 
 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

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

Robert Öström (MP) §§ 13-29 

Claudia Crowley Sörensson (M) ersätter Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 

Peter Öhman Danforth (S) ersätter Sara Karlsmo (M) 

Lars- Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 Stig Jakobsson (L)  
 David Kristiansson (SD) ersätter Benny Lundh Johansson (-) §§ 13-29  
   
   
   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Linnea Gillén, nämndsekreterare 

Hans Österman, avdelningschef barn och familj §§ 14-16 

Azad Khadiri, 1:e socialsekreterare §§ 15-16 

Irén Johansson, kvalitetssamordnare §§ 19-20 

Dannijel Nygren Abrezol, förvaltningsekonom § 19 

Kenth Söderling, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen §  24 
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Utses att justera  
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-02-28 kl. 07:30  

Sekreterare 
 

 

 Linnea Gillén  

Ordförande 
 

 

 Sebastian Ohlsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Heléne Andersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-02-22 

Anslaget under tiden 2018-03-01 – 2018-03-22 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6 Alvesta 

Underskrift   
 Linnea Gillén  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Heléne Andersson (C) 
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NIF § 12  

Godkännande av dagordningen 

Redogörelse 

Ärende § 16, särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 

Föräldrabalken tillkommer under sammanträdet och Robert Öström 

(MP) anmäler ett ärende under § 29, övriga ärenden.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förelagen 

dagordning. 
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NIF § 13  

Informations- och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ingen information anmäldes under sammanträdet 

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om att ordförande, 1:e vice 

ordförande och förvaltningschef har varit på temadag om de 

ensamkommande barnen på SKL. Man fick bland annat 

information om hur de andra kommunerna i landet har hanterat 

situationen med ensamkommande.   

 

Förvaltningschef informerar om att sprinklingen av lokalerna på 

Skolgatan startar på måndag, den 26 februari. 

 

Förvaltningschef informerar om att personalen som arbetar med 

socialpsykiatrin är iväg på utbildning i LSS under dagen. 

 

c) Information från ledamöter 

Gunnel Nordahl (S) informerar om arr KPR har haft sammanträde. 

Det som diskuterades var planerna för det nya äldreboendet och 

maten på boendena. 
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NIF § 14  

Information om samverkan avdelningen barn och familj och 
avdelningen Ensamkommande barn 

Redogörelse 

Under sammanträdes får nämnden information om samverkan mellan 

avdelningen Barn och familj och avdelningen Ensakommande barn. 

Förvaltningschef har gett avdelningen Barn och familj och 

avdelningen ensakommande barn att genomlysa sin samverkan för att 

kunna utläsa områden där det finns möjlighet för närmare samarbete.  

Två strukturdagar, för samtlig personal på avdelningen 

Ensamkommande barn och genomförandegruppen på avdelningen 

Barn och familj, är planerade under våren för att arbeta bland annat 

kring in- och utskrivningsrutiner och genomförandeplaner för de 

ensamkommande barnen som är placerade på kommunens boende för 

ensamkommande barn.  

Kuratorns roll i arbetet med att intensifiera samverkan mellan 

avdelningarna kommer att beröras för att kunna utforma kuratorns 

insatser efter det behov som finns.  

Beredning 

NIF AU § 2 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att notera informationen om 

samverkan mellan avdelningen Barn och familj och avdelningen 

Ensamkommande barn till protokollet. 
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NIF § 15 Dnr NIF2017/226:139 

Information om rutiner för ensamkommande unga vuxna 
(EKUV) 

Beslutsunderlag 

1. Rutiner för EKUV, 14 december 2017. 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg fattaden den 11 december 

2017 beslut om att ungdomar upp till 21 år som får beslut om avslag i 

sitt asylärende kan beviljas bistånd i form av boende enligt 4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen, under förutsättning att den unge vuxne överlagar sitt 

beslut om avslag i sitt asylärende till Migrationsdomstolen och går i 

skolan. 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg har tagit fram rutiner för 

ensamkommande unga vuxna (EKUV)gällande handläggning, 

beslutsformuleringar med mera 

Beredning 

NIF AU § 3 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att notera informationen om 

rutiner för ensamkommande unga vuxna, EKUV, till protokollet 
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NIF § 16  

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 § 17 Dnr NIF2018/1:026 

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
hantering av sjukfrånvaron 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 21 december 2017 

2. Revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens och 

nämndernas hantering av sjukfrånvaron, 21 december 2017. 

3. Tjänsteskrivelse, 22 januari 2018. 

Redogörelse 

Revisorerna i Alvesta kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 

granskning av kommunens hantering av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 

har i Sveriges kommuner på senare år ökat. År 2016 låg sjukfrånvaron 

på 6,9 procent. I Alvesta kommun lågsjukfrånvaron år 2016 på 6,6 

procent. Den revisionella frågeställningen är följande: Bedriver 

kommunstyrelsen och nämnderna ett ändamålsenligt arbete för att 

reducera sjukfrånvaron? 

Revisorerna önskar få ett svar från kommunstyrelsen och berörda 

nämnder senast den 27 april 2018 där styrelsen och nämnderna 

redogör för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som 

görs i den revisionella bedömningen. 

Beredning 

NIF AU § 4 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att anta förvaltningens 

tjänsteskrivelse som svar till revisorerna. 

Beslutet ska skickas 

Revisorerna  
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NIF § 18 Dnr NIF2017/225:139 

Yttrande över motion (-) om att anmäla ensamkommande 
barn som ljuger om sin ålder 

Beslutsunderlag 

1. Motion (-), 24 juni 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 17 januari 2018 

Redogörelse 

I en motion till kommunfullmäktige redogör Benny Lundh Johansson 

(-) att 76 procent av de ensamkommande barn som har blivit 

åldersbedömda av rättsmedicinalverket visade sig vara vuxna. 

Motionären framför att asylsökande som ljugit om sin ålder på 

felaktiga grunder försöker tillskansa sig försörjningsstöd som kostar 

skattebetalarna stora summor pengar. 

Benny Lundh Johansson (-) yrkar att så kallade ensamkommande barn 

som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket till minst 18 år, och 

därmed från början alltså ljugit om hur gamla de är, hädanefter 

kommer polisanmälas av Alvesta kommun för brott mot 

bidragsbrottslagen. 

Då kommunerna har ansvaret för mottagande och vård av 

ensamkommande barn, men det är Migrationsverket som betalar ut 

statlig ersättning till kommunerna för det, är det inte Alvesta kommun 

som skall ta ställning till om brott mot bidragsbrottslagen skulle skett. 

Mot bakgrund av detta ankommer det på annan myndighet att bedöma 

och agera där efter.  

Beredning 

NIF AU § 5 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till upprättad 

tjänsteskrivelse. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NIF § 19 Dnr NIF2018/12:042 

Årsrapport 2017, nämnden för individ-och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport, nämnden för individ- och familjeomsorg 2017, 2 

februari 2018 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs resultat mot budget är ett 

underskott 8,4 miljoner kronor. Det mest framträdande ur ett 

ekonomiskt perspektiv är att intäkterna för nämnden, gällande 

ensamkommande barn minskade med 30,7 miljoner kronor mellan 

2016 och 2017. Det har påverkat hela förvaltningen i hög grad och 

under året har verksamheten anpassats för att matcha denna 

intäktsminskning 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs mål är kopplade till 

samtliga av kommunfullmäktiges fokusområden. Målen är till största 

del uppfyllda för 2017.  

Det mest framträdande ur ett verksamhetsperspektiv är att ge stöd till 

människor så att det kan leva ett självständigt liv, vilket innebär att de 

mål som fastställts och de aktiviteter som görs inom förvaltingen är 

kopplade till detta. 

De stora utmaningarna inför framtiden är att tillskapa tillfälliga 

bostäder, att uppmärksamma den relativa barnfattigdomen, fortsätta 

arbetet med att minska behovet av försörjningsstöd.  Även att ge stöd 

till människor som står långt från arbetsmarknaden och att skapa 

meningsfull sysselsättning för människor som lever i utanförskap.  

Samtidigt är utmaningen att hålla en budget i balans eftersom behovet 

av socialtjänstens insatser är stora. 

På sammanträdet bestämdes att nämndsmål sju, under fokusområde 

trygg välfärd, skall ändras till delvis uppfyllt. 

Beredning 

NIF AU § 6 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att godkänna årsrapport för 

2017 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
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NIF § 20 Dnr NIF2018/13:790 

Kvalitetsberättelse 2017, nämnden för individ- och 
familjeomsorg  

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsberättelse 2017, nämnden för individ- och familjeomsorg, 

30 november 2017. 

Redogörelse 

Kvalitetsberättelsen syftar till att beskriva hur kvalitetsarbetet har 

fortlöpt under det gångna året. Den ska spegla det arbete som gjorts 

inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Insatser inom socialtjänstlagen skall vara av god kvalitet. För 

utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Ledningssystemet 

för det möjligt för ledningen att styra verksamheten så rätt sak görs 

vid rätt tillfälle och 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 föreskrifter som gäller för socialtjänsten kan 

förebyggas. 

Därigenom ökar verksamhetens nytta för en enskilde och kan också 

vara fråga om andra intressenters nytta, tillexempel ett 

medborgarperspektiv, eftersom alla har ett intresse av att offentligt 

finansieras vård och omsorg bedrivs kostnadseffektivt och ges i 

enlighet med gjorda prioriteringar och mål. 

De områden som omfattas i det systematiska kvalitetsarbetet är: 

Kvalitetssäkring av utredning och insatser enligt SoL, LVU och LVM, 

riskanalyser, handläggning och dokumentation, synpunkter och 

klagomål, avvikelser, rapportering enligt Lex Sarah, uppföljning 

utverdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring, tillgänglighet och 

bemötande, personal och kompetensförsörjning, intern och externa 

samverkan och samarbete. 

Beredning 

NIF AU § 7 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att godkänna upprättad 

kvalitetsberättelse för 2017. 
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NIF § 21 Dnr NIF2018/24:702 

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter (E-cigaretter) 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 25 januari 2018 

2. Bilaga: KF § 121, 28 november 2017 

Redogörelse 

Riksdagen har beslutat om en ny lag (425:2017) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 

2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter 

inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska 

cigaretter ska anmäla detta till kommunen, samt att kommunerna har 

ett tillsynsansvar över försäljningen. 

Nämnden för myndighetsutövning är ansvarig nämnd för den nya 

lagen enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-11-28. Den praktiska 

tillsynen och registerhållningen handläggs av nämnden för individ- 

och familjeomsorg som sedan tidigare handlägger ärenden enligt 

tobakslagen åt nämnden för myndighetsutövning. 

Enligt gällande beslut avseende tillsynsavgifter för handel med tobak, 

folköl och receptfria läkemedel är avgiften 900 kr per område. I de fall 

tillsynen kan samordnas sätts avgiften ner med 75 procent på övriga 

tillsynsområden utom det mest omfattande området. Förslagsvis bör 

även tillsynsavgiften för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ingå i 

denna ordning. 

Beredning 

NIF AU § 8 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att: 

1. Tillsynsavgift för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska sättas 

till 900 kr. Kan samordning av tillsyn ske, ska tillsynsavgiften 

sättas ner med 75 procent på samma sätt som gäller för tobak, 

folköl och receptfria läkemedel.  

2. Tillsynsavgift för e-cigaretter skall tillföras avgifterna för övriga 

tillsynsområden. 

3. Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att samordna 

tillsynen för tobak, folköl och receptfia läkemedel med tillsynen 

för livsmedel på enheten Bygg och miljö. 
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NIF § 22 Dnr NIF2018/14:113 

Val av ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorgs 
arbetsutskott 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017 (KF §145, 

2017) att entlediga Anita Thörn von Rosen (MP) från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg och  

därmed som ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorgs 

arbetsutskott. Nämnden får i uppdrag att utse en ersättare i 

arbetsutskottet för Anita Thörn von Rosen (MP) 

Beredning 

NIF AU § 9 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att utse Robert Öström (MP) 

som ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg arbetsutskott.  

Beslutet ska skickas till 

Robert Öström (MP) 

   

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 15(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 23 Dnr NIF2018/15:103 

Val av representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017 (KF §145, 

2017) att entlediga Anita Thörn von Rosen (MP) från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg. Anita 

Thörn von Rosen hade för nämnden för individ- och familjeomsorg 

även uppdrag som representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet. 

Nybygdenarvet är ett arv som tillföll kommunen 1937. En arbetsgrupp 

tar fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen som i sin tur fördelar 

avkastningen från arvet till behövande i Västra Torsås församling 

enligt vad testamentet föreskriver. Nybygdenarvet är en skogsfastighet 

på ca 65 hektar. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att entlediga Anita 

Thörn von Rosen får nämnden i uppdrag att utse en representant i 

arbetsgruppen för Nybygdenarvet. 

Beredning 

NIF AU § 10 

Beslut 

Nämnden för individ- och familj beslutar att utse Heléne Andersson 

(C) som representant i arbetsgruppen för Nybygdenarvet. 

Beslutet ska skickas till 

Arbetsgruppen för nybygdenarvet 

Heléne Andersson (C) 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-02-23 16(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 24 Dnr NIF2018/35:062 

Information om samverkan avdelningen Ekonomiskt 
bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen 

Beslutsunderlag 

1. Utfall försörjningsstöd 2008-2018 per januari 2018, 12 februari 

2018 

2. Diagram Ekonomiskt bistånd, 12 februari 2018. 

3. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 12 februari 2018. 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogjordes för samverkan mellan avdelningen 

Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen. 

Nämnden fick information om aktuella hushåll i snitt per januari på 

avdelningen Ekonomiskt bistånd. Nämnden fick även information om 

antal öppnade och avslutade ärenden på avdelningen, 

Avdelningschef vid arbetsmarknadsavdelningen redovisar statistik för 

2017. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 25  

Information om Dataskyddsförordningen, GDPR 

Redogörelse 

EU:s dataskyddsreform, GDPR, blir lag den 25 maj 2018 och ersätter 

Personuppgiftlagen, PUL och dataskyddsdirektivet. 

EU:s dataskyddsreform syftar till att modernisera gällande lagstiftning 

om dataskydd. Den innebär en förstärkning av den enskildes 

rättigheter och tydliggör ansvar och skyldigheter för den som 

behandlar personuppgifter. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 26 Dnr NIF2018/20:020 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per december 2017. 

2. Tillbud, 24 januari 2018. 

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 § 11 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 27  

Meddelanden 

Informationsunderlag 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1549-17, 22 januari 

2018. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 308-18, 24 januari 

2018. 

3. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna 

gällande in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs 

län, 24 januari 2018. 

4. Överenskommelse om övertagande av kontrakt, 23 januari 2018. 

5. Meddelande om beslut: Statsbidrag för fördjupad samverkan om 

nyanländas etablering i samhället, 24 januari 2018. 

6. Avtal med Kronobergs kommuner gällande kortare placeringar, 15 

januari 2018. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2254-17, 26 januari 2018 

8. Rapport, länsstyrelsens löpande granskning av tillsynsbeslut enligt 

alkohollagen, 6 februari 2018. 

Beredning 

NIF AU § 12 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 28 Dnr NIF2018/19:002 

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, december 2017 och januari 

2018 

2. Avdelningen Barn och familj, december 2017 och januari 2018 

3. Avdelningen Vuxen, december 2017 och januari 2018 

4. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Missbruk/vuxen, 20 december 

2017. 

5. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Missbruk/vuxen, 20 december 

2017. 

6. Beslut om verksamhetsbidrag, 6 februari 2018 

Beredning 

NIF AU § 13 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 29  

Övriga ärenden   

Redogörelse 

Robert Öström (MP) lyfter frågan om medborgarlön och ber övriga 

ledamöter att fundera över nyttan med detta för Alvesta kommun. 

 

 

 

 


