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§1
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§2
Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar
Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan
Dnr IN 2018/3
Sammanfattning
Enligt Individnämndens internkontrollplan från februari 2017 ska verksamhetschef
varje månad kontrollera att utredningar av Barn och Unga sker inom föreskriven tid.
Detsamma gäller skyddsbedömningar och förhandsbedömningar av Barn och Unga.
Denna redovisning avser september och oktober.
Utredningarna Barn och Unga inklusive EKB har sedan slutet av februari huvudsakligen
slutförts inom lagstadgad tid. I november avslutades 10 utredningar. Alla dessa
slutfördes inom lagstadgad tid, 4 månader.
Alla förhandsbedömningar har sedan februari inte kunnat göras inom den lagstadgade
tiden 14 dagar. I november avslutades 53 förhandsbedömningar avseende 49 olika
barn/ungdomar. Två av dessa slutfördes inte inom 14 dagar utan först dag 15. De två var
ansökningar från två unga vuxna över 18 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 5 december 2017
Individnämndens arbetsutskott § 455/2017
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef AMA
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§3
Riksnorm 2018
Dnr IN 2018/27
Sammanfattning
Regeringen har fastställt riksnormen för 2018. Den har höjts med 230-270 kr/person
avseende barn och ungdomar, för ensamstående vuxen med 50 kr och för
sammanboende med 90 kr.
Den delen av riksnormen som avser personliga kostnader livsmedel föreslås höjas med
50-70 kr beroendes på barnets ålder. För vuxna föreslås en höjning på 10 kr, för
ensamstående 20 kr och för sammanboende 30 kr läggas.
Övriga poster inom personliga kostnader såsom kläder/skor, fritid/ lek avseende barn
föreslås höjas med 50-60 kr.
Den delen av riksnormen som avser gemensamma hushållskostnader har höjts med
mellan 20 och 30 kronor beroende på hur stor familjen är. Denna höjning föreslås
läggas på dagstidning, telefon och tv-licens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-18
Individnämndens arbetsutskott § 9/2018
Socialstyrelsens ”Riksnormen för försörjningsstöd 2018”
Underlagsummor per månad för de olika utgiftsposterna som ingår i riksnormen 2018
Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V): Förvaltningen får i uppdrag att göra en redaktionell förändring:
Hushållskostnader för en person ändras så summan överensstämmer med tabellen.
Beslutsgång
Ordförande finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
1. Individnämnden antar förslag till fördelning av de olika utgiftsposter som ingår i
riksnormen 2018.
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en redaktionell förändring:
Hushållskostnader för en person ändras så summan överensstämmer med
tabellen.
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Beslutet expedieras till
Enhetschef Mottagning, administration och försörjning
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§4
Ändring av individnämndens delegeringsordning gällande
arvoden
Dnr IN 2018/21
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2018-01-24 beslut om nya bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Bestämmelserna innebär bl a att
ordföranden i respektive nämnd ska godkänna ledamots/ersättares deltagande i
konferenser, studiebesök eller annan förrättning, för att ersättning ska utgå.
Individnämnden behöver därför göra följande tillägg i delegeringsordningen:
Godkännande av ledamots/ersättares deltagande i konferens, studiebesök eller annan
förrättning.
Delegat: Nämndens ordförande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22
Beslut
Individnämnden gör ovanstående tillägg i delegeringsordningen.
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§5
Ansökan om medel för bidrag till Aftercare
Dnr IN 2018/7
Sammanfattning
Pilotverkstaden i Lilla Edet för GRprojektet Nya GRannar önskar få ett öronmärkt
belopp från statens satsning till kommunerna att ge ensamkommande över 18 år
möjlighet att bo kvar i Sverige. Pengarna skall användas för olika aktörer i
civilsamhället, att ansöka om för specifika ändamål som t ex ungas resor med busskort i
regionen, stöd och skjuts vid läkarbesök, pratstunder och fika, aktiviteter. De avsatta
medlen skulle sättas på ett konto hos kultur – och fritidsnämnden alternativt handläggas
av integrationssamordnaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad 2018-01-05
Ansökan från Nya Grannars pilotverkstad i Lilla Edet
Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte tillstyrka
bidragsansökan.
Beslutsgång
Ordförande finner att Individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte tillstyrka bidragsansökan.
Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
Mai Lundell, integrationssamordnare
Kommunstyrelsen
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§6
Ansökan om föreningsbidrag
Dnr IN 2018/8
Sammanfattning
Klubb Solidaritet ansöker om ett föreningsbidrag på 75 000kr. Pengarna kommer att
användas för verksamhet med de ensamkommande barnen över 18 år och ska gå till
hyra av boende, fritidskort på buss, reseersättning för körningar till bl a vårdcentral,
läkarbesök, advokatbesök, besök på Migrationsverket. Klubb Solidaritet avser använda
pengarna under perioden januari – juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-05
Ansökan från Klubb SOLidaritet
Yrkanden
Peter Spjuth (V): Individnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag till beslut.
Fredrik Enström (C): Individnämnden föreslår kommunstyrelsen bevilja
föreningsbidrag till Klubb SOLidaritet på 40 000 kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att individnämnden bifaller Peter
Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Reservation
Fredrik Enström (C), Anna-Lee Alenmalm (M) och Susanne Onsdal (MP) reserverar sig
mot beslutet.
Beslutet expedieras till
Kurt-Olov Sjöström, tf verksamhetschef AMA
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Elinor Svenungsson, ordförande i Klubb SOLidaritet
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§7
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020
Dnr IN 2018/11
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december
2017 att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020.
Utdrag ur protokoll (§ 297) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 8 december
2017
Beslut
Individnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta ”Det goda livet i Västra
Götaland Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020”.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§8
Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård
Dnr IN 2018/16
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december
2017 att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till
överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen
för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser under perioden
fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24. Förbundsstyrelsen beslutade samtidigt att ställa
sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till reglering av
betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen under
samma period.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande
riktlinje.
Utdrag ur protokoll (§ 299) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 8 december
2017
Beslut
Individnämnden antar förslag till överenskommelse med tillhörande riktlinje som
reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av
samordnade insatser. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24.
Individnämnden antar förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
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§9
Verksamhetsplan för individnämnden 2018
Dnr IN 2018/15
Sammanfattning
Nämnden ska årligen lämna förslag på verksamhetsplan till kommunfullmäktige. I
verksamhetsplanen redogör nämnden för sin verksamhet utifrån fullmäktiges uppsatta
mål.
Individnämnden skall arbeta förebyggande så missförhållanden och sociala problem
motverkas. Den enskilde skall vid verkställighet av bistånd tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett
självständigt liv. Som ett led i detta skall nämnden även erbjuda kompetensutveckling i
form av vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som
leder mot den reguljära arbetsmarknaden.
Individnämnden ska bedriva socialtjänst av god kvalitet och medborgarna i Lilla Edets
kommun ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt få rätt sociala insatser i
rätt tid. Verksamhetens insatser sker på individ, grupp och strukturell nivå. Nära
samarbete sker med andra aktörer inom området.
Behovet att ta emot flyktingar kvarstår under 2018. När det gäller flyktingar med
uppehållstillstånd är anvisningstalet 26 personer. Det råder fortsatt brist på bostäder.
På grund av lagstiftningen och beräknade utvisningsbeslut är prognosen att antalet
ensamkommande i Lilla Edet sjunker till ca 20 under 2018. En övertalighetsprocess
inleddes under hösten och antalet barn har nu sjunkit till en nivå så att hela enheten för
ensamkommande kommer att avvecklas. De få medarbetare som behövs för de
kvarvarande ensamkommande flyttas över från AMA till IFO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
Förslag på Verksamhetsplan 2018 daterad 2018-01-10.
Yrkanden
Minna Salow (S): Under 7 Ekonomi ändras Totalt Omsorgsnämnden till Totalt
Individnämnden. Under 6 Övrigt prioriterar arbete tas första meningen Från och med
2018 kommer familjecentralen i dess nuvarande form inte att finnas kvar och ett
samverkansavtal för familjecentralsliknande verksamhet ska skrivas. bort.
Ulf Wetterlund (L): Nämndens egna mål, punkt 9, ändras från Servicedeklarationer ska
upprättas i alla arbetsgrupper på IFO till Servicedeklarationer ska upprättas i alla
arbetsgrupper.
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Fredrik Enström (C): 4.6 Högre utbildningsnivå, punkt 1 ändras från En
öppenvårdsenhet/central ska startas till En öppenvårdsenhet ska startas.
Beslutsgång
Ordförande finner att Individnämnden bifaller Minna Salows (S) förslag.
Ordförande finner att Individnämnden bifaller Ulf Wetterlunds (L) förslag.
Ordförande finner att Individnämnden bifaller Fredrik Enströms (C) förslag.
Beslut
Individnämnden godkänner verksamhetsplan 2018 med följande ändringar:
 Under 7 Ekonomi ändras Totalt Omsorgsnämnden till Totalt Individnämnden.
 Under 6 Övrigt prioriterar arbete tas första meningen Från och med 2018
kommer familjecentralen i dess nuvarande form inte att finnas kvar och ett
samverkansavtal för familjecentralsliknande verksamhet ska skrivas. bort.
 Nämndens egna mål, punkt 9, ändras från Servicedeklarationer ska upprättas i
alla arbetsgrupper på IFO till Servicedeklarationer ska upprättas i alla
arbetsgrupper.
 4.6 Högre utbildningsnivå, punkt 1 ändras från En öppenvårdsenhet/central ska
startas till En öppenvårdsenhet ska startas.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef Jörgen Karlsson
Kommunfullmäktige
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§ 10
Ansökan ur Sociala investeringsfonden till förebyggande
arbete med barn och föräldrar samt uppbyggnad av en särskild
undervisningsgrupp med extra socialt stöd
Dnr IN 2018/17
Sammanfattning
Ansökan är gemensam från socialförvaltningen och bildningsförvaltningen och kommer
att beslutas i individnämnden och utbildningsnämnden.
För att arbeta mot minskad ohälsa och ökade resultat i skola behöver vi arbeta både på
kort och lång sikt. Denna ansökan avser två heltidstjänster under 1 år, en kurator och en
samordnare/familjebehandlare samt diverse kringkostnader.
Syftet med kuratorstjänsten är att stärka upp stödet för en grupp högstadieelever som
har stora behov för att de ska uppnå skolans mål. Syftet med samordnaren/ familjebehandlaren är att starta upp och arbeta förebyggande för att motverka att barn och
ungdomar drabbas av ohälsa och/eller misslyckas i skolan. Samordnaren ska även
arbeta för att hitta bra samarbetsvägar mellan skola, socialtjänst och andra aktörer som
kan vara med och förebygga ohälsan i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansökan om
medel ur sociala investeringsfonden med sammanlagt 1 300 000 kr beviljas.
Beslutsgång
Ordförande finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansökan om medel ur sociala
investeringsfonden med sammanlagt 1 300 000 kr beviljas.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 11
Information
Sammanfattning
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om framtidsplanerna för HVB Varvet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 12
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1

2017/IN153

KF § 154 – Taxor och avgifter – individ-och familjeomsorgen fr o m 2018-01-01
2
Dom från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 7 november 2017
3
Dom från förvaltningsrätten gällande ersättning för kostnader, daterad den 20 oktober
2017
4
Dom från förvaltningsrätten gällande behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i
socialtjänstens barn- och ungdomsvård, daterad den 19 december 2017
5
Dom från kammarrätten gällande LVU, daterad den 22 december 2017
6
Dom från förvaltningsrätten gällande LVM, daterad den 22 december 2017
7
Dom från tingsrätten gällande särskild förordnad vårdnadshavare, daterad den 4 januari
2018.
8
Dom från förvaltningsrätten gällande LVM, daterad den 4 januari 2018.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 8 januari 2018.
10
Dom från förvaltningsrätten gällande LVU, daterad den 16 januari 2018.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 13
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 (se
bilaga till § 9).
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut LVU jml 6 § 11 §
Ordförandebeslut omplacering enligt 11 § LVU
Delegeringsbeslut IFO 2017-12-01 – 2017-12-31
Faderskap 2017-12-01 – 2017-12-31
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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