
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 1(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 18 juni 2018 kl. 13.15 – 17.50 
 
 
 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 48 och § 49 kl. 14.40 – 15.00 

Ajournering under § 51 kl. 15.40 – 15.45 

Ajournering mellan § 53 – 54 kl. 16.35 – 16.40 

 

 

45 - 61 

Paragraferna behandlades i följande ordning: § 45- 61 
 
 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej § 51 

 Stig Jakobsson (L)  
 Janna Tisjö (V)  Ersätter Benny Lundh Johansson (SD) 
   
   
   
Närvarande ersättare Peter Öhman Danforth (S)  Mubarik Ise (S) § 45 – 54 
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Brittmarie Johansson, avdelningschef för 

avdelning Vuxen § 47 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 48 

Hans Österman, avdelningschef 

avdelningen för Barn & Familj § 49 

Sara Hagström, avdelningschef för 

ungdomsboendena § 49 

 

Sebastian Meakin, socialsekreterare 

avdelningen för barn och familj § 52 

Maria Gabrielsson, avdelningschef för 

ekonomiskt bistånd § 53 

Linnéa Gillén, utredare § 54-55 
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Utses att justera  Stig Jakobsson (L) 
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-06-29 kl. 08.00  

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 2018-06-18 

Anslaget under tiden 2018-06-29 – 2018-07-20 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 45  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 

kallelsen 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslagen 

dagordning 
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NIF § 46  

Informations och diskussionsärenden 

 

b) Information från förvaltningschefen  

Förvaltningschef informerar om att man på förvaltningen har genomfört 

en utbildning i hjärt- och lungräddning.  

Man informerar även om att arbetet med inrättandet av en familjecentral i 

kommunen har gått framåt då man har lyckats lokalisera lokal och 

verksamheten skulle kunna initieras i september. 

 

Förvaltningscheferna från individ- och familjeomsorg, 

utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har initierat en 

utredning som ska se över LSS-verksamheten i kommunen.  

 

c) Information från ledamöter  

Stig Jakobsson (L) informerar om tillgänglighetsrådet och att boendet 

Bryggaren ska läggas ner samt att de boende ska flytta till Vislanda, 

Moheda och Högåsen. 2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M), 

Gunnel Nordahl (S) och Lars-Olof Franzén (AA) diskuterar även flytten 

av de boende på Bryggaren.  

 

1:e vice ordförande Helene Andersson (C) informerar om att man har 

besökt boendet Rönnen där man fick en rundtur kring verksamheten. Man 

har även varit på Kommunalt forum där man bland annat blev informerad 

om Skottlandsmodellen.  
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NIF § 47  

Information om statistik från avdelningen Vuxen 

Redogörelse 

Avdelningschef för Vuxenavdelningen informerar om statistik för 

avdelningen. 

Beredning 

NIF AU § 29 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet.  
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NIF § 48 Dnr NIF2018/59:042  

Ekonomisk uppföljning per april 2018 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport nämnden för individ- och familjeomsorg, 16 maj 

2018. 

2. Powerpoint: Uppföljning av utfall och prognos per mars 2018, 7 

juni 2018. 

3. Tjänsteskrivelse, 15 maj 2018 

Redogörelse 

Resultatet per den 30 april är -1,4 miljoner kronor och prognosen är 

beräknad att hamna på ett underskott på ca -6,4 miljoner kronor för 

individ- och familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg 

beror på placeringskostnader på Barn och Familj på ca 4,3 miljoner 

kronor, försörjningsstödet på avdelningen för försörjningsstöd med ca 

1,8 miljoner kronor och arbetsmarknadsanställningar på 

Arbetsmarknadsavdelningen med ca 1,3 miljoner kronor.  

Beredning 

NIF AU § 30 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

ekonomisk uppföljning per april månad.  

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NIF § 49  Dnr NIF2018/102:750 

Information från avdelningen Ensamkommande barn och 
information om EKUV, ensamkommande unga vuxna 

Redogörelse 

Avdelningscheferna för avdelningarna barn & familj och 

ungdomsboendena informerar om förvaltningens arbete med 

ensamkommande unga vuxna.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 50 Dnr 2018/101:702 

Information om överflytt av tillsynsuppdraget gällande 
serveringstillstånd och folköl samt tobak och receptfria 
läkemedel 

Redogörelse 

Förvaltningschef redogör för att man har fört diskussion med 

förvaltningen för samhällplanering där man har diskuterat tillsyn av 

servering, folköl samt tobak och receptfria läkemedel.  

Angående serveringstillstånd så informerar förvaltningschefen om att 

man i Kronoberg har gemensam organisation för serveringstillstånd 

och att man inlett dialog för eventuell överflytt.  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 51 Dnr NIF2018/16:103  

Inriktningsbeslut för vidare arbete med Barnens bästa 
gäller! – I Kronobergs län 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Region Kronoberg, 13 april 2018. 

2. Bilaga 2: Skottlandsmodellen, 8 december 2018 

Redogörelse 

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

sedan en tid tillbaka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att 

arbeta på ett annat sätt med inspiration från Skottland och 

”Skottlandsmodellen” Getting It Right For Every Child (GIRFEC), se 

bilaga 2. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! – i Kronobergs 

län. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE 

barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Nu behöver 

arbetet tas vidare.  

Beredning 

NIF AU § 31 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Ställa sig bakom att utreda utformningen av en länsgemensam 

modell för Barnens bästa gäller! – I Kronobergs län med 

inspiration från Skottland. 

2. Anta föreslagen finansiering. För nämnden för individ- och 

familjeomsorg avses halva avgiften motsvarande 45 800 kr för 

verksamhetsåren 2018–2019, under förutsättning att beslut om 

finansiering även fattas av Utbildningsnämnden. 

3. Att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera information från 

styrgruppen till nämnden vid nämndssammanträden under hösten 

2018 och vid årsskiftet 2018/2019.  

Avstår från att delta i beslut 

Sara Karlsmo (M) deltar inte i beslutet  

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsnämnden 

Region Kronoberg 
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NIF § 52  

Sekretessärende 

Redogörelse 

Se separat protokoll 
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NIF § 53 Dnr 2018/35:062 

Samverkan Arbetsmarknadsavdelningen och avdelningen 
för Ekonomiskt bistånd 

Beslutsunderlag 

1. Hushåll i snitt (tom 24 år och from 25 år), 11 juni 2018 

2. Information från Arbetsmarknadsavdelningen, 11 juni 2018 

Redogörelse 

Under sammanträdet informeras det om verksamhet från 

avdelningarna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 12(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 54 Dnr 2018/85:002 

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

Beslutsunderlag 

1. Förslag till revidering av delegationsordning, 9 maj 2018 

Redogörelse 

Enligt kommunallagen 6 kap 3 3 § 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 revideras med en viss regelbundenhet då det bland 

annat sker förändringar i verksamheten och i rättsväsendet som 

påverkar delegationsordningen. 

Med anledningen av nya Förvaltningslagen och Kommunallagen har 

förvaltningen sett över delegationsordningen så att den stämmer 

överens med rådande lagstiftning. I samband med detta har 

förvaltningen även tagit fram förslag på förändringar inom andra 

områden i delegationsordningen. 

Beredning 

NIF AU § 32 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. Godkänna upprättat förslag om revidering av 

delegationsordningen för nämnden för individ- och familjeomsorg. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att föra in förändringarna i 

delegationsordningsdokumentet. 

3. Godkänna reviderat förslag på delegationsordning för nämnden för 

individ- och familjeomsorg med tillägg gällande delegation av rätt 

att teckna personuppgiftsbiträdesavtal till förvaltningschef samt 

rätt att anmäla personuppgiftsincidenter till 

Dataskyddsinspektionen till utsedd dataskyddsredogörare. 
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NIF § 55 Dnr 2018/63:000 

Utse dataskyddsombud för nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 maj 2018 

2. Delegationsbeslut, 14 maj 2018 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation 

(GDPR) träder i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 

208. Genom att nya regler träder i kraft upphör nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 

skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter 

samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) 

personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse ett 

dataskyddsombud för sin myndighet. I samband med att 

dataskyddsförordningen träder i kraft behöver dataskyddsombudet 

vara utsett och anmält till Datainspektionen. 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de 

personuppgiftsansvariga och till de anställda som hanterar 

personuppgifter om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen 

och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska dataskyddsombud 

övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policys på 

området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och 

vara kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna som 

dataskyddsombud kan utföras av en eller flera personer i grupp. 

Alvesta kommun har tecknat ett avtal med Kommunalförbundet 

Sydarkivera för tjänsten som dataskyddsombud. Ett team inom 

Sydarkivera med olika kompetenser utgör tillsammans funktionen 

dataskyddsombud. Varje personuppgiftsansvarig behöver dock bygga 

upp en lokalt anpassad organisation som gör till exempel 

inventeringar och förteckningar samt sköter det löpande arbetet kring 

personuppgiftshantering enligt avtalet. 

Beslut om att utse Anders Danielsson på Kommunalförbundet 

Sydarkivera som dataskyddsombud under perioden 25 maj till 15 

augusti 2018 fattades per delegation av nämndens ordförande, 

Sebastian Ohlsson, enligt 6 kap 39 § Kommunallagen då 

Dataskyddsförordningen träder i kraft innan nämndens sammanträde.  
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Det återstår för nämnden att fatta beslut om att utse Therese Jigsved 

på Kommunalförbundet Sydarkivera som dataskyddsombud från och 

med den 15 augusti 2018. 

Beredning  

NIF AU § 33 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att utse Therese 

Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera som dataskyddsombud 

från den 15 augusti 2018. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 15(21) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NIF § 56 Dnr NIF2018/87:106 

Förslag om riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns 
verksamhet för unga 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 maj 2018 

Redogörelse 

Förslag om att ge utbildningsförvaltningen, Kultur- och 

fritidsförvaltningen och förvaltningen för individ- och familjeomsorg i 

uppdrag att utreda verksamheten för unga i kommunen.  

För att verksamheten för unga i Alvesta kommun ska vara hållbar, 

stabil och av god kvalité krävs samverkan mellan 

utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

nämnden för individ- och familjeomsorg. 

Beredning  

NIF AU § 34 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på återremiss av ärendet till 

förvaltningen för förtydligande av uppdraget.  

2:e vice ordförande Helen Gustavsson (M) och Sara Karlsmo (M) 

yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.  

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

(NIF AU § 34/2018) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden Sebastian Ohlsson (S) ställer arbetsutskottets förslag mot 

Lars-Olof Franzéns (AA) förslag och finner att man röstar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär röst på 

Sebastian Ohlssons (S) yrkande. Nej-röst innebär avslag till Lars-Olof 

Franzéns (AA) yrkande. 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster så beslutar nämnden att bifalla 

Sebastian Ohlssons (S) och arbetsutskottets förslag.  

Röster redovisas i bilaga till protokollet. 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge förvaltningen 

i uppdrag att, tillsammans med utbildningsförvaltningen och kultur- 

och fritidsförvaltningen, ta fram ett detaljerat förslag till organisation 

för samverkan mellan förvaltningen gällande verksamhet för unga.  

Reservationer 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Den moderata gruppen bestående av Helen Gustavsson (M) och Sara 

Karlsmo (M) lämnar följande skriftliga reservation: Vi anslöt oss till 

Lars-Olof Franzéns (AA) återremissyrkande reservation till förmån 

för återremiss då vi anser att beslutsunderlaget var otydligt vad gäller 

om det var ett uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinjer då rubriken 

var ’’Förslag till riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns 

verksamhet för unga’’  

Beslutet ska skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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NIF § 57 Dnr 2018/103:011 

Information om överenskommelse med Allbohus 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om samarbete mellan Allbohus och IFO, 9 maj 

2018  

Redogörelse 

Förvaltningschef informerar om överenskommelse med Allbohus. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 58 Dnr NIF2018/20:020 

Arbetsmiljö 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per april 2018 

2. Tillbud, 11 juni 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 § 35 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 59  

Meddelanden 

1. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. i mål nr. T696–18, 20 april 2018. 

2. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. T713-18, 8 maj 2018. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 42–18, 11 maj 2018. 

4. Ordförandebeslut per delegation: Rätt att överklaga 

Migrationsverkets beslut till förvaltningsrätten i Umeå, 16 maj 

2018. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1980–18, 17 maj 2018. 

6. Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

7. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 130-17, 28 maj 2018 

8. Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål nr. 723-17, 28 maj 2018 

9. Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för stärkt bemanning 

inom den sociala barn- och ungdomsvården, Socialstyrelsen, 24 

maj 2018. 

Beredning 

NIF AU § 36 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 60 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, per maj 2018 

2. Avdelningen Barn och familj, per maj 2018 

3. Avdelningen Vuxen, maj 2018 

4. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 16 april 2018. 

5. Förordnande som avdelningschef vid förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 16 april 2018 

6. Förordnande som 1:e socialsekreterare vid förvaltningen för 

individ- och familjeomsorg, avdelningen Vuxen, 9 maj 2018. 

7. Ordförandebeslut per delegation: Rätt att överklaga 

Migrationsverkets beslut till förvaltningsrätten i Umeå, 16 maj 

2018. 

Beredning 

NIF AU § 37 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 61  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes under dagens sammanträde 

 

 


