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Beslutande
Anders Karlsson (KD) ersättare för Zara Blidevik (M)
Peter Spjuth (V), ordförande
Fredrik Enström (C)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Minna Salow (S)
Frej Dristig (SD)
Jens Mähl (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Peter Larsson (C)
Göran Sühl (S)
Ann-Christine Johansson (SD)
Mohamad Almohamad kl. 17:15-20:35 §§ 7-19

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
Mai Lundell, integrationssamordnare § 7
Annette Alexandersson, enhetschef § 9
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§6
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§7
Avslutade, pågående och planerade integrationsprojekt
Dnr IN 2019/4
Sammanfattning
Projektet Nya Grannar avslutades i slutet av 2018 och slutrapport från GR kom i januari
2019. Tre projekt som vi beviljats medel från länsstyrelsen till startades 2018, 1)
Kulturbaserat välkomnande för positiv etablering och inkludering 2) Bostadsintegration
på landsbygden med ekologi och social hållbarhet som mål och 3) Tidiga insatser för
asylsökande. Utöver dessa projekt pågår mycket annat integrationsarbete varav en del
redovisas här.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 5/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Projekten använder de projektmedel som vi redan fått efter beslut på Länsstyrelsen.
Övriga projekt och aktiviteter bedrivs inom ramarna för verksamhetsbudget.
Vi ska ansöka nya projektmedel från Länsstyrelsen i maj och september 2019 och hos
andra aktörer när vi har lämpliga projektplaner. Det finns många idéer bl.a. hur vi kan
utveckla samarbetet med föreningar och engagera lokala näringslivet i att ta vara på
våra nyanlända och deras kapacitet. Övriga aktörer som är tänkbara källor för att stärka
våra resurser i arbetet för ökad delaktighet och jämställdhet är ECLD/Sida, MUCF,
Göteborgsregionen, Arvsfonden och Skogssällskapet/Naturvårdsverket m.m. som vill
främja naturturism och ledutveckling för vandrare och cyklister.
Tilläggsyrkanden
Frej Dristig (SD):
1. Inga ytterligare ansökningar till integrationsprojekt ska göras utan att dessa
godkänts av individnämnden.
2. Projekt Kulturbaserat välkomnande för positiv etablering och inkludering
avslutas så snart som möjligt men senast 2019-05-01.
3. Projekt Bostadsintegration på landsbygden med ekologi och social hållbarhet
som mål avslutas så snart som möjligt men senast 2019-05-01.
4. Projekt TIA – tidiga insatser för asylsökande avslutas så snart som möjligt men
senast 2019-05-01
5. Projekt Kreativa workshops/språkträning genom att skapa tillsammans avslutas
så snart som möjligt men senast 2019-05-01.
6. Lilla Edets kommun deltar inte i projektet Bra vikarier med förkunskaper och
engagemang till äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.
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Peter Spjuth (V): Avslag på Frej Dristigs yrkanden.
Individnämnden ajournerar sig kl. 17.35-17.40.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs
yrkanden och finner att individnämnden avslår Frej Dristigs (SD) förslag.
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
Samtliga närvarande Sverigedemokrater reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas för kännedom till
Integrationssamordnare Mai Lundell
Socialchef Lotte Mossudd
Verksamhetschef Peter Bäcklund
Verksamhetschef Pernilla Sundemar
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§8
Samarbetsöverenskommelse 2019 Musslan
Dnr IN 2019/1
Sammanfattning
Överenskommelse om samverkan gäller gemensamt stöd och gruppverksamhet för barn
och ungdomar som har eller har haft en nära anhörig med missbruksproblematik och
/eller psykisk ohälsa. Parter i samverkan är Lilla Edets kommun och Lilla Edets
pastorat.
Musslan är en stöd- och gruppverksamhet för barn och ungdomar från 6 år boende inom
Lilla Edets kommun, som har eller har haft en nära anhörig/föräldrar med alkohol- eller
drogmissbruk och/eller psykisk ohälsa. Grupperna består av maximalt 6 jämnåriga
barn/ungdomar samt 2 gruppledare. Grupperna träffas en gång i veckan ca 15 gånger
och föregås av ett inskrivningssamtal med samordnare, gruppledare, barn/ungdom och
föräldrar. Varje grupptillfälle är två timmar och Musslan bjuder på mellanmål vid varje
träff. Innehållet i verksamheten består av samtal, skapande verksamhet och lek.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 6/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-18
Samverkansöverenskommelse 2019 Musslan Lilla Edet
Beslut
Individnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Enhetschef Emil Gusteus
Verksamhetschef Pernilla Sundemar
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§9
Information om Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM)
Sammanfattning
Annette Alexandersson, enhetschef för barn och familj, informerar om Lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om Lagen om vård av missbrukare
(LVM).
Socialchef Lotte Mossudd informerar om Socialtjänstlagen (SoL).
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 10
Uppföljning utredningstid och förhandsbedömningar barn- och
unga enligt individnämndens internkontrollplan 2018
Dnr IN 2018/26
Sammanfattning
Enligt individnämndens internkontrollplan från mars 2018 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 hela 2018.
Avslutade utredningar 2018:
206 st utredningar avslutades under 2018 av dessa slutfördes 195 inom lagstadgad tid, 4
månader. Fem utredningar var en dag sen, två utredningar tre dagar sena, en var fyra
dagar sen, en åtta dagar sen, en var 27 dagar sen och en 35 dagar sen. Det har inte
funnits skäl att fatta beslut om förlängd utredningstid i de utredningar som överskrider
den lagstadgade tiden.
Avslutade förhandsbedömningar under 2018:
618 förhandsbedömningar har gjorts, på 335 olika individer. I genomsnitt har varje
förhandsbedömning tagit 8 dagar. 17 förhandsbedömningar har överstigit den
lagstadgade tiden 14 dagar. Av dessa har nio gällt barn som hade pågående utredning
eller pågående insats och en gällde ett barn som inte fanns kvar i landet. Övriga sju,
varav 4 barn i samma familj, fanns inga särskilda skäl till att tiden överskreds fyra – tio
dagar.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 8/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Om utredningar inte avslutas inom föreskriven tid kan det leda till vite från inspektionen
för vård och omsorg. Verksamheten tar allvarligt på att alla utredningar och
förhandsbedömningar inte är inom lagstadgad tid och arbetar aktivt och löpande med
frågan.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
IFO-chef Pernilla Sundemar
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§ 11
Svar till arbetsmiljöverket
Dnr IN 2018/96
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på IFO den 25, 26 oktober 2017. Två
inspektörer träffade några av de socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning,
ca 10 st. Samt verksamhetschef, huvudskyddsombud, skyddsombud och
individnämndes ordförande. Vi fick därefter ett skriftligt resultat där flertalet brister
påtalades som verksamhetschef skickade in svar på. Därefter besökte inspektörerna oss
igen för att gå igenom de skriftliga svaren. 2018 10 01 inkom ett föreläggande om vite
av 300 000 kr om vi inte innan 31 januari har genomfört ett antal åtgärder baserat på
arbetsmiljöverkets inspektion. De ansåg att det fortfarande fanns brister i arbetsmiljön.
Verksamhetschefen på IFO har nu sammanställt en skrivelse med redovisning av de åtgärder
som vidtagits samt bifogar aktuella riskbedömningar och handlingsplaner, samt en förteckning
på befintliga rutiner.

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 7/2019
Svarsskrivelse i ärendet samt riskbedömningar och handlingsplaner
Beslut
Individnämnden antar föreslaget svar till Arbetsmiljöverket med ändringar gällande
omdisponering av socialsekreterares arbetsrum.

Beslutet expedieras till
Arbetsmiljöverket
Pernilla Sundemar
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef

10

Individnämnden protokoll 2019-01-30
§ 12
Revidering av individnämndens delegeringsordning
Dnr IN 2019/5
Sammanfattning
Nuvarande delegeringsordning antogs av individnämnden i maj 2012. Den har sedan
löpande reviderats, senast i oktober 2018. Delegeringsordningen har nu gåtts igenom
och det finns behov av några ändringar.
På de ställen där det står delegat handläggare ändras det till delegat socialt ansvarig
samordnare (SAS)/utredare.
I punkt 8.16 ändras delegat till socialchef, i 8.17 och 8.20 till verksamhetschef samt i
8.18, 8.19 och 8.21 till kvalitetssamordnare Ann-Sofie Olofsson.
På de ställen där det står enhetschef Martin Isaksson ska det ändras till enhetschef
Joakim Ulmefors.
I punkt 3.10 ändras delegat till administratör.
På de ställen där det står vice ordförande Fredrik Enström och ledamot Minna Salow
ska det ändras till ledamot Frej Dristig och ledamot Peter Spjuth.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 9/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-08.
Delegationsordning Individnämnden 2012
Tilläggsyrkanden
Frej Dristig (SD):
Punkt 6:01 i delegeringsordningen, gällande yttrande beträffande äktenskapslicens,
stryks ur delegeringsordningen.
Avsnitt 7 i delegeringsordningen – Alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare (LECP) och lotterilagen revideras och återkommer
för beslut den 17 april.
Punkt 8:27 i delegeringsordningen- Ersättning till förtroendemän ändras till Ersättning
till förtroendevald.
Fredrik Enström (C): Titel ledamot ändras till vice ordförande där det behövs.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs
yrkanden och finner att individnämnden bifaller Frej Dristigs (SD) förslag.
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Fredrik Enströms
yrkanden och finner att individnämnden bifaller Fredrik Enströms (C) förslag.

11

Individnämnden protokoll 2019-01-30

Beslut
1. Individnämnden antar föreslagna ändringar i delegationsordningen.
2. Punkt 6:01 i delegeringsordningen, gällande yttrande beträffande
äktenskapslicens, stryks ur delegeringsordningen.
3. Avsnitt 7 i delegeringsordningen – Alkohollagen, tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (LECP) och lotterilagen
revideras och återkommer för beslut den 17 april.
4. Punkt 8:27 i delegeringsordningen- Ersättning till förtroendemän ändras till
Ersättning till förtroendevald.
5. Titel ledamot ändras till vice ordförande där det behövs.

Beslutet expedieras till
Socialchef
Verksamhetschef IFO
Nämndsamordnare
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§ 13
Utseende av skolchef för den kommunala vuxenutbildningen
Dnr IN 2018/234
Sammanfattning
Enligt 2 kap 8 a § skollagen (2018:608) ska huvudmannen (nämnden) från 1 juli 2018
utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för
delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän.
Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola
till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.
Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i
skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla
föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas en
ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en markering om att det ska
finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska
hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens
befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att
informera huvudmannen som är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det
inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men
ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande
regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.
Enligt förarbetena till ändringen i skollagen anser regeringen att det är viktigt att
skolchefen har kompetens inom relevanta områden men anser inte att kompetensen i
nuläget ska regleras utan att huvudman själv bedömer vilken kompetens som bäst
behövs för uppgiften. Det ankommer på huvudmannen som ytterst ansvarig att se till att
skolchefen har den kompetens som bedöms nödvändig för uppdraget.
Det är möjligt men inte lämpligt att rektor också är skolchef. I nuvarande organisation
bedöms därför som lämpligast att socialchef utses till skolchef.
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Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 10/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-27
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Det är inga kostnader förenade med beslutet.
Beslut
Individnämnden, såsom huvudman, utser socialchef Lotte Mossudd till skolchef för den
kommunala vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun.

Beslutet skickas för kännedom till
Verksamhetschef/rektor Peter Bäcklund
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§ 14
Samverkansavtal Brottsofferjouren-Lilla Edets kommun förslag
Dnr IN 2018/217
Sammanfattning
Brottsofferjouren är en organisation som ger stöd åt brottsoffer. De önskar nu ingå ett
samarbetsavtal med Lilla Edets kommun. Avtalet sträcker sig över en treårsperiod till en
kostnad av 102,750 kr.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 11/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-09
Förslag på samarbetsavtal från Brottsofferjouren
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Det är inte budgeterat för denna kostnad 2019.
Yrkande
Frej Dristig (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Individnämnden tecknar inte föreslaget samverkansavtal med Brottsofferjouren.

Beslutet expedieras till
Brottsofferjouren
Verksamhetschef Pernilla Sundemar

15

Individnämnden protokoll 2019-01-30
§ 15
Verksamhetsplan för individnämnden 2019
Dnr IN 2018/209
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under 2006 om en vision för kommunens framtida
tillstånd. Visionen består av fyra tillstånd som kommunen ska präglas av år 2020
Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. För att nå dit finns sex strategiska områden
antagna: Medborgarkraft, Samarbete över gränserna, Attraktiv livsmiljö – goda
boenden, Goda kommunikationer, Rätt kommunal service och Högre utbildningsnivå.
Nämnder och styrelser ska arbeta med mål som är SMARTA, det vill säga Specifika,
Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Ansvarsfördelade. Varje nämnd ska
kommentera sitt ställningstagande och ange hur den arbetar för att uppnå målen, genom
att konkretisera fullmäktiges prioriterade mål.
Fullmäktige beslutade i december 2018 om mål- och resursplan 2019 och flerårsplan
2020 – 2021. I den tilldelas individnämnden 90 993 kr, vilket är 391 tkr mindre än 2018
års budget. Budgeten är exklusive löneökningar 2019.
Alla nämnder ska arbeta för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.
Inriktningsmålen för 2019 är av samhällsutvecklande och långsiktig karaktär:
 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa.
 Lilla Edet har fler och växande företag.
 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling.
 Lilla Edet är en ledande miljökommun.
Nämnderna förväntas bryta ner målen och sätter därutöver själva mål som rör deras
ansvarsområden.
De uppdrag för 2019 som individnämnden ansvarar för eller ska bidra till är:
 I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig
drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och
förvaltningar. Kommunstyrelsen ansvarar men alla nämnder måste bidra.
 Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och individnämnden samverkar
kring ”Lilla Edet fritid”. Kultur och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och
individnämnden ansvarar gemensamt för arbetet.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 12/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-11
Förslag till Verksamhetsplan för individnämnden 2019
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Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden fastställer verksamhetsplan för 2019 förutom punkt 4
och 5 som återemitteras för att arbeta fram mål.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att Individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden fastställer verksamhetsplan för 2019 förutom punkt 4 och 5 som
återemitteras för att arbeta fram mål.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetschef AMA
Verksamhetschef IFO

17

Individnämnden protokoll 2019-01-30

§ 17
Information
Sammanfattning
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 18
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 154 – Mål- och resursplan 2019, samt flerårsplan för 2020-2021)
2
KS § 15 – Tidplan för arbete med införande av ny styrmodell
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 4 december 2018.
4
Lagakraftvunnen dom gällande utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare daterad
den 1 november 2018.
5
Dom från förvaltningsrätten i mål om ersättning enligt förordningen om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar daterad den 11 december 2018.
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 11 december 2018.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 8 januari 2019.
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 14 januari 2019.
9
Lagakraftvunnen dom gällande utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare daterad
den 19 december 2018.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 19
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 Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av
vistelse på hem för vård eller boende
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1§ SoL i form av
träningsboende
Delegeringsbeslut IFO 2018-12-01 – 2018-12-31
Faderskap 2018-12-01 – 2018-12-31
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2018-11-20
2019-01-04

2018-12-14
2019-01-11
2019-01-18

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2018.1901

Administratör Komvux och
arbetsmarknadsavdelning Lilla Edets
kommun A817813

2018-11-06
IN 2018/206

Peter Bäcklund §2/2018

Peter Bäcklund
Administratör Komvux och
arbetsmarknadsavdelning Lilla Edets
kommun A817813

Tjänstetillsättning

Peter Bäcklund
2018.1925

Tjänstetillsättning Administratör Komvux Peter Bäcklund §3/2018
och arbetsmarknadsavdelning, Lilla Edets
kommun A817813

2018-11-09

Peter Bäcklund
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Administratör Komvux och
arbetsmarknadsavdelning Lilla Edets
kommun A817813

Tjänstetillsättning

Peter Bäcklund
2018.2128

Resultat Socialsekreterare Barn och
Familj Lilla Edets Kommun A826245

2018-12-18
IN 2018/229

Annette Alexandersson
§3/2018
Annette Alexandersson

Avslutad rekrytering: Socialsekreterare
Barn och Familj, Lilla Edets Kommun
A826245

Tjänstetillsättning

Annette Alexandersson
2019.58

Delegeringsbeslut återkallelse av
serveringstillstånd

Jeanette Larsson
§1/2019

Beslut och bilaga om hur man överklagar
mejlat till tillståndshavaren.

2019-01-02
IN 2019/7

Jeanette Larsson
Återkallelse av serveringstillstånd verksamheten avslutas på egen begäran
Jeanette Larsson

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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