
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-12-10 1(19) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Mötesplatsen, Värendsgatan 4, Alvesta 10 december 2018 kl. 13.15 – 16.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 100 och § 101 kl. 14.30 – 14.55 

 

96 - 111 

 
 
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. 

Veronika Kobak (M) 

Lars-Olof Franzén(AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersätter Sara Karlsmo (M) 

 Janna Tisjö (V) Ersätter Stig Jakobsson (L) 
 Peter Öhman Danforth (S) Ersätter Benny Lundh Johansson (-) 
   
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef 

Adam Svedlund, nämndsekreterare 

Maria Gabrielsson, avdelningschef 

ekonomiskt bistånd § 98-99 

Ritha Lindblad, 1:e socialsekreterare 

avdelningen ekonomiskt bistånd § 98-99 

Hans Österman, avdelningschef barn & 

familj § 100-104 

 

Azad Khadiri, 1:e socialsekreterare 

barn & familj § 100 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 

105-106 

Marita Vik, ekonom, § 105-106 

Golnoush Keshavarzi Lundén, 

integrationspedagog § 107 
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Utses att justera              Helene Andersson (C)  
 
 
Justering tid och plats Alvesta 2018-12-14 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 

 Adam Svedlund  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Helene Andersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2018-12-10 

Anslaget under tiden 2018-12-17 – 2019-01-07 

Förvaringsplats  Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 6, Alvesta 

Underskrift   
 Adam Svedlund  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 96  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med 

kallelsen. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta ordförandes 

förslag på dagordning 
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NIF § 97  

Informations och diskussionsärenden 

 

a) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschefen berättar att man har deltagit på en webbsänd dag om 

den nya Gymnasielagen via SKL. Under dagen närvarande både 

nämndens presidium och personal från avdelningen för ekonomiskt 

bistånd.  

 

Förvaltningschefen informerar om att förvaltningens ledningsgrupp och 

den kommunövergripande ledningsgruppen har arbetat med den nya 

organisationen som träder i kraft efter årsskiftet.  

 

b) Information från ledamöter 

Gunnel Nordahl (S) berättar att man har varit på Kommunala 

Pensionärsrådet och att man där har diskuterat Bryggaren. 
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NIF § 98 Dnr NIF2018/148.754 

Riktlinjer för avdelningen Ekonomiskt bistånd 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för avdelningen Ekonomiskt bistånd, 6 

november 2018 

Redogörelse 

I Socialtjänstlagens 4 kapitel står att läsa att den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden.   

Det ekonomiska biståndet bedöms utifrån en riksnorm och sker efter 

en individuell behovsprövning. Bistånd är inte villkorslöst utan 

kommer med ansvar att vara aktivt arbetssökande. Nämnden får ge 

bistånd utöver vad som framkommer av Socialtjänstlagens 4 kap 1 §.  

Förslaget till riktlinjer för avdelningen Ekonomiskt bistånd är 

framtagna med syftet att ge vägledning vid bedömning i det dagliga 

arbetet på avdelningen. Riktlinjerna syftar även till att skapa en 

likriktighet i arbetet på avdelningen och därigenom öka 

rättssäkerheten för den enskilde.  

Beredning 

NIF AU § 92 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att anta förslag till 

riktlinjer för avdelningen Ekonomiskt bistånd. 
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NIF § 99 

Information från Arbetsmarknadsavdelningen och 
avdelning Ekonomiskt bistånd 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogör avdelningschef för ekonomiskt bistånd 

för statistik om bland annat flyktingmottagandet i länet. 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet.  
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NIF § 100 Dnr NIF2017/226.139 

Förslag till fortsatt organisation och budget för EKUV-
ungdomar från och med 1 januari 2019 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 19 november 2018 

2. Förslag till budget för EKUV 2019, 12 november 2018 

3. Rutin för handläggning EKUV, 28 november 2017 

Redogörelse 

Nämnden beslutade den 11 december 2017 (NIF § 95/2017) att de 

ungdomar upp till 21 år som får avslag i sitt asylärende kan beviljas 

bistånd i form av boende i del av lägenhet enligt 4 kap 2 § 

Socialtjänstlagen.  

Detta under förutsättning att den unge överklagar beslut om avslag i 

sitt asylärende till Migrationsdomstolen och går i skolan. Beslutet 

gäller under perioden 12 december 2017 till den 31 december 2018. 

Den 1 oktober 2018 (NIF § 67/2018) beslutade nämnden att samma 

budgetfördelning som gällde för första halvåret 2018 också skulle 

gälla den andra halvan.  

Med anledning av att tidsperioden för det tidigare beslutet går ut den 

31 december 2018 behöver nämnden ta ställning till en eventuell 

förlängning av tidigare beslut.  

Beredning 

NIF AU § 94 

Yrkande 

Lars-Olof Franzén (AA) tilläggsyrkar på att beslutsförslag 4 ska 

innehålla den summa om 150 000 kr som man eventuellt ska äska från 

kommunstyrelsen. 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag och till Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande.  

Peter Johansson (S), Gunnel Nordahl (S), Bengt Svensson (S), Janna 

Tisjö (V), Helene Andersson (C) och Peter Öhman Danforth (S) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag med Lars-Olofs Franzéns (AA) 

tilläggsyrkande.   
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 

1. De ungdomar som omfattas av tidigare beslut (NIF § 95/2017) upp till 

21 år som har fått beslut om avslag i sitt asylärende kan fortsätta beviljas 

bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Detta beslut ska gälla tills berörda personer får beslut från 

Migrationsdomstolen, dock längst till och den 31 mars 2019.  

3. Detta beslut gäller under förutsättning att nämnden för individ- och 

familjeomsorg erhåller vederbörliga statliga medel för finansiering av 

biståndet.  

4. Om nämnden för individ- och familjeomsorg ej erhåller statliga medel 

för finansiering av biståndet ska man äska medel från kommunstyrelsen 

om 150 000 kr för den period beslutet gäller.  
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NIF § 101  

Sekretessärende 

Redogörelse  

Se separat protokoll 
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NIF § 102  

Sekretessärende 

Redogörelse  

Se separat protokoll. 
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NIF § 103  

Sekretessärende 

Redogörelse  

Se separat protokoll. 
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NIF § 104  

Sekretessärende 

Redogörelse  

Se separat protokoll. 
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NIF § 105 Dnr NIF2018/59.042 

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 12 november 2018 

2. Förenklad ekonomisk månadsrapport per oktober 2018, 16 november 2018 

3. Powerpoint: uppföljning av oktober 2018 

Redogörelse 

Resultatet per den 31 oktober är -5,8 miljoner kronor och prognosen är 

beräknad att hamna på ett underskott på ca -3,1 miljoner kronor för 

individ- och familjeomsorgen per den 31 december 2018. 

 

Prognostiserat underskott i nämnden för individ- och familjeomsorg 

beror på avdelningen Barn o familj med ca 1,5 miljoner kronor, på 

avdelningen Ekonomiskt bistånd med ca 1,5 miljoner kronor och på 

avdelningen Ensamkommande flyktingbarn med ca 2,5 miljoner 

kronor. Vidare så prognostiseras ett överskott på avdelningarna för 

förvaltningskontoret (0,4 mnkr), Vuxen (1,2 mnkr) och AMA (0,4 

mnkr).  

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet.  
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NIF § 106 Dnr NIF2018/122.012 

Återrapportering internkontrollplan 2018 

Beslutsunderlag 

1. Återrapportering internkontrollplan 2018, 5 november 2018 

2. Internkontrollplan 2018 Nämnden för individ- och familjeomsorg, 

26 september 2017 

3. Kommunövergripande internkontrollplan 2018, 2 oktober 2017 

Redogörelse 

Rapporten avser nämnden för individ- och familjeomsorgs uppföljning 

av internkontrollplan 2018 som ansvarig nämnd för förvaltningen för 

individ- och familjeomsorgens verksamhet.  

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en 

kommunövergripande internkontrollplan, och dels en nämndspecifik 

kontrollplan.  

Den nämndspecifika internkontrollplanen för 2018 innehåller bland 

annat hur väl nämnden har nått upp till kontrollmomenten. Exempel på 

kontrollmoment är att nämnden ska ha säkra prognoser på 

placeringskostnader och att man ska se över rutinerna för hot och våld.   

Beredning 

NIF AU § 91 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

återrapporteringen av internkontrollplan 2018.  
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NIF § 107 Dnr NIF2017/96.133 

Information om slutrapport för projektet Väninnor till 
väninnor Kronoberg 2017–2018 

Informationsunderlag 

1. Slutrapport Väninnor till väninnor Kronoberg, 31 oktober 2018 

2. Utvärdering Väninnor till väninnor Kronoberg, 31 oktober 2018 

Redogörelse 

Projektledare informerar under sammanträdet om det avslutade 

projektet Väninnor till väninnor Kronoberg 2017–2018. 

Beredning 

NIF AU § 95 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet.  
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NIF § 108 Dnr NIF2018/20:020 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för individ- 
och familjeomsorg 

Informationsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per september 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 § 96 

Beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 109  

Meddelanden 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4306-18, 25 oktober 

2018. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 34-18, 6 november 2018 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4306-18, 6 november 

2018 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 3867-18, 6 november 

2018 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1362-18, 9 november 

2018 

Beredning 

NIF AU § 97 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 
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NIF § 110 Dnr NIF2018/19:002 

Delegationsbeslut 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin 

beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen 

delegationsordning. 

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 oktober 2018 

2. Avdelningen Barn och familj, per oktober 2018 

3. Avdelningen Vuxen, per oktober 2018 

Beredning 

NIF AU § 98 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 111  

Övriga frågor 

Janna Tisjö (V) lyfter frågan om hur länge den mailadress man som 

förtroendevald har via kommunen fungerar efter mandatperiodens 

utgång. Det svaras att frågan ska lyftas inom den kommunala 

nämndsekreterargruppen. 

Lars-Olof Franzén (AA) tillönskar alla nämndsledamöter och 

tjänstemän en god jul. 

Ordförande Sebastian Ohlsson (S) tackar alla nämndsledamöter och 

tjänstemän för gott samarbete under mandatperioden och tillönskar 

samtliga en god jul. 

Robert Öström (MP) tackar alla för mandatperioden och önskar alla 

lycka till i framtiden. 

 

 

 

 

 

  


