Individnämnden protokoll 2018-12-12

Datum:

onsdag 12 december 2018

Tid:

17:00-18:00

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:

fredag 14 december 2018

Paragrafer:

93-99

Utses att justera:

Fredrik Enström (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Peter Spjuth (V)
Justerare
Fredrik Enström (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Individnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-12-14

20189-01-07

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Peter Spjuth (V), ordförande
Fredrik Enström (C), vice ordförande
Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Ulf Wetterlund (L)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Agnes Svensson (M) ersättare för Susanne Onsdal (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Maria Johnsson (S)
Vesna Källström (S)
Peter Larsson (C)

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 93
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 94
Ej verkställda beslut enligt SoL 2018
Dnr IN 2018/61
Sammanfattning
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL, skyldighet att en gång per
kvartal rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå. Individnämnd,
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form.
Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt
länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en
särskild avgift hos förvaltningsrätten.
För tredje kvartalet 2018 har idag 7 ej verkställda beslut rapporterats till IVO.
För samtliga beslut gäller följande:
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
För beslut nr 1 - 5 gäller:
Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj
För beslut nr 6 - 7 gäller:
Typ av bistånd: Öppenvårdsinsats lägerverksamhet
Beslut nr 1
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-05-10

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
Under hela 2017 och fram till och med 2018-01-31 hade en släkting till barnet ett
provisoriskt uppdrag i väntan på att lämplig person kunde hittas. En person hittades och
utreddes men tackade nej till uppdraget 2018-04-12. Någon ny kontaktperson har ännu
inte hittats som kan matcha uppdraget. Eventuellt kan behovet tillgodoses genom att
ansökan om kontaktperson enligt LSS även har gjorts.
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Beslut nr 2
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2018-01-24

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
Barnet har sedan 2015 en väl fungerande insats i form av kontaktperson. Detta beslut
som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa då vi saknar lämplig
uppdragstagare som kan matcha behovet.
Beslut nummer 3
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2018-03-29

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Beslut nummer 4
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2018-03-29

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Beslut nummer 5
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2018-06-13

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
Ungdomen kommer att erbjudas insats kvalificerad kontaktperson via intern
familjepedagog under väntetid tills en lämplig uppdragstagare har hittats.
Beslut nummer 6 och beslut nummer 7
Beslutsdatum:
2018-06-21
Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:
Uppdrag lämnades i juli månad till Göteborgs kommuns samordnare för korttidshem
och lägerverksamhet. Efter påstötningar fick vi i september månad besked att det var kö
och besked skulle lämnas under vecka 38. Samordnaren blev därefter sjukskriven. Vi
har nyligen fått kontakt med ersättare på tjänsten och försökt få ett svar hur länge det
kommer att dröja innan de har möjlighet att verkställa. Något svar på frågan har vi inte
fått. Vi överväger att vända oss till någon annan utförare men har ännu inte fattat beslut
i frågan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ej tillämpligt
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 95
Uppföljning utredning sextimmarsdag
Dnr IN 2018/214
Sammanfattning
2017 gjordes en utredning om sextimmarsdag i enlighet med ett av nämndens mål.
Individnämnden beslutade 2017-09-27 att avvakta resultaten av de pågående projekten
och att låta dessa vara vägledande i det fortsatta arbetet och att en uppföljning ska göras
under 2018.
Vi har under hösten 2018 tagit kontakt med de kommuner som redovisats i tidigare
utredning. Svaren redovisas.
Sammantaget visar projekten bl.a. att arbetstidsförkortning ger tid för återhämtning och
förbättrade rekryteringsmöjligheter. Noteras kan dock, trots de överlag positiva
förbättringarna i arbetsmiljön, att ingen av kommunerna fortsatt med arbetstidsförkortningen efter projekten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
En beräkning av vad kostnaden skulle bli för att införa sextimmarsdag har inte gjorts i
denna uppföljning.
Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V): Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda 6:2-metoden för att
eventuellt kunna införas som en del av verksamheten.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
1. Individnämnden noterar informationen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda 6:2-metoden för att eventuellt
kunna införas som en del av verksamheten.

8

Individnämnden protokoll 2018-12-12
§ 96
Beslutsuppföljning individnämnden 2018
Dnr IN 2018/68
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara
en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från individnämnden under 2016 och fram till
dagens datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-04
Beslutsuppföljning för individnämnden
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 97
Information
Sammanfattning
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om inkommen skrivelse från psykiatriska
öppenvårdsmottagningen gällande personligt ombud.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om aktuell status för
ensamkommande barn.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om utredningstid och tid för
bedömningar barn och unga
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 98
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Kommuntal för mottagande av nyanlända 2019 (Länsstyrelsen)
2
Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i västra Götalands län
(Länsstyrelsen)
3
KF § 85 – Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige
4
KF § 84 – Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
5
KF § 83 – Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med
spelmissbruk
6
KF § 81 – Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun
7
KS § 177 – Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2019
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8
KF § 100 – Val av 7 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice
ordförande individnämnden för tiden 2019-2022
9
Dom från kammarrätten gällande vård enligt LVM, daterad den 17 oktober 2018
10
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 15 oktober 2018
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 26 oktober 2018
12
Dom från tingsrätten gällande utseende av särskild förordnad vårdnadshavare, daterad
den 1 november 2018
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 20 november 2018
14
Dom från tingsrätten gällande utseende av särskild förordnad vårdnadshavare, daterad
den 6 november 2018
15
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVM daterad den 14 november 2018
16
Skrivelse från psykiatriska öppenvårdsmottagningen gällande personliga ombud
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 99
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
Individnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Ordförandebeslut 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1§ SoL i form av
vistelse på hem för vård eller boende
Delegeringsbeslut IFO 2018-10-01 – 2018-11-30
Faderskap 2018-10-01 – 2018-11-30
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2018-10-18
2018-11-20

2018-11-01
2018-11-16
2018-11-30

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2018.1565

Socialsekreterare till Lilla Edets kommun Pernilla Sundemar
A736947
§4/2018

2018-10-18
IN 2018/199

Pernilla Sundemar
Socialsekreterare till Lilla Edets kommun Tjänstetillsättning
A736947
Pernilla Sundemar

2018.1568

Socialsekreterare inom Familjhemrätt
A807547

2018-10-18
IN 2018/200

Pernilla Sundemar §
Pernilla Sundemar

Socialsekreterare inom Familjhemrätt
A807547

Tjänstetillsättning
Pernilla Sundemar
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Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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