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Beslutande
Zara Blidevik (M)
Göran Sühl (S) ersättare för Peter Spjuth (V)
Fredrik Enström (C)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Minna Salow (S)
Frej Dristig (SD)
Mohamad Almohamad (S) ersättare för Jens Mähl (SD)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA §§ 50-55
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§ 50
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 51
Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar
Barn och unga enligt nämndens internkontrollplan
Dnr IN 2019/74
Sammanfattning
Under perioden avslutades 83 utredningar (64st 2018) och 109 nya påbörjades (59st
2018). Av de avslutade var 1 sen (3st 2018) dvs över 4 månader, den var sen med 8
dagar. Utredningen gällde en person som var 20 år vid ansökningstiden därav att det
registrerades som ett barnärende. Hen fyllde 21 under utredningstiden. Utredningen
avslutades utan insats, personen kom inte på några träffar. Utredningen gällde bostad.
Vi avslutade 299 aktualiseringar gällande 188 personer under perioden. Av dessa var 15
st sena, dvs över 14 dagar. Två personer återtog sina ansökningar gällande boende, i sju
ärenden gjordes bedömning att ej inleda utredning, i sex ärenden fanns redan pågående
insats/ utredning. En orsak till att vi haft många aktualiseringar som överstigit två
veckor är det höga inflödet under perioden. När personalen varit tvungna att prioritera i
inflödet så har de anmälningar som inte bedömts akuta fått vänta till förmån för mer
akuta, tex anmälan om våld. De anmälningar där vi redan har en pågående utredning
eller insats har också fått stå tillbaka i kön. I samtliga de ärenden som gått över
lagstadgad tid bedömer jag att det inte varit förekommit någon risk för barnet/ den unge.
Under perioden påbörjades 109 st nya aktualiseringar.
Aktualiseringsstatistik gällande Barn och unga utifrån orsak:
Eget missbruk minskat från 25 till 16
Psykisk ohälsa ökat fr 3 till 17
Skolsociala problem ökat från 12 till 16
Övrigt ökat från 14 till 42
Fysisk/psykisk vanvård ökat från 7 till 28
Våld inom familjen ökat från 38 till 44, utredning inleds alltid enligt lag
Fysiskt övergrepp ökat från 8 till 17,
Missbruk hos föräldrar minskat från 39 till 26
Psykisk ohälsa hos föräldrar ökat från 5 till 16
Treserva har lagt upp nya aktualiseringsorsaker efter 2016 vilket gör att det inte helt går
att jämföra statistiken, i det närmaste så har aktualiseringarna gällande våld varit: 24 st
2016, 46 st 2018 och 61 st 2019 under tertial 1. Dessa anmälningar måste vi alltid inleda
utredning på.
Totalt på IFO tertial 1
Under perioden hade vi 325 pågående utredningar (288 föregående år) och vi avslutade
446 aktualiseringar (470st 2016) gällande 400 personer (350st 2018). Snitt tiden för de
avslutade aktualiseringarna var 10 dagar (13 2018).
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 52
Undersökning av kostnad per brukare för verksamheterna vård
och omsorg om äldre, omsorg om personer med
funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg
Dnr IN 2019/75
Sammanfattning
Ensolution AB har haft uppdraget att genomlysa kostnad per brukare för individ- och
familjeomsorgen (IFO). Siffrorna för Lilla Edet avser 2018 medan de för övriga
kommuner avser 2017.
Ensolution AB visar på generellt högre kostnader i Lilla Edets kommun jämfört med
referenskommuner och lämnar rekommendationer om hur kommunen kan arbeta för att
sänka kostnaderna. Individnämnden har inte önskat att konsulter från Ensolution AB
kommer till nämnden och presenterar resultatet.
Ensolution AB har redovisat resultatet för kommunstyrelsen som fattat beslut att
uppmana individnämnden att beakta resultatet i rapporten i arbetet med att få en
ekonomi i balans.
Enhetschefer och verksamhetschef IFO kommer den 27 maj 2019 tillsammans med
förvaltningschef och Ensolution AB att göra en djupare analys av resultatet och komma
med förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-09
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-24
Ensolution AB:s presentation (bild 1 – 7 och 42 – 92)
Beslut
Individnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd
Beslutet skickas för kännedom till
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 53
Beslutsuppföljning individnämnden maj 2019
Dnr IN 2019/24
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 2019-05-13
Beslutsuppföljning maj 2019
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 54
Tertialrapport 1 2019 för Individnämnden
Dnr IN 2019/77
Sammanfattning
Individnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat med 4,8 mnkr. Prognosen för
hela året är ett överskridande med 8 mnkr. I prognosen har hänsyn inte tagits till åtgärder
som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Arbetet med att ta fram åtgärder för en
ekonomi i balans pågår.
Orsakerna till periodens överskridande är främst en stor ökning av kostnaderna för
externa placeringar av både barn och vuxna (beslutas av individnämndens arbetsutskott)
samt att lokalerna i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för
ensamkommande barn. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av
ensamkommande som en del av dygnskostnaden för HVB men har nu istället tagits på
driftsbudgeten första tertialen 2019. Hyreskostnaden för f.d. HVB Varvet i Lödöse som
inte finns budgeterat för och inte kunnat användas till annat står också för en del av
överskridandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-09
Tertialrapport 1 2019 för individnämnden
Beslut
Individnämnden godkänner tertialrapport 1 2019.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Lotte Mossudd
Beslutet skickas för kännedom till
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
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§ 55
Budget 2019-2020
Dnr IN 2019/57
Sammanfattning
Peter Spjuth (V) lyfter upp frågan att arbetsutskottet behöver lägga ett uppdrag till
förvaltningen att se över hur individ- och familjeomsorgen ska få en budget i balans
2019. Åtgärderna ska konsekvensbedömas.
Yrkande
Zara Blidevik (M) yrkar att ärendet utgår och återkommer på ett extra nämndsmöte den
11 juni kl. 8.00.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Zara Blideviks
yrkande och finner att individnämnden bifaller Zara Blideviks (M) förslag.
Beslut
Ärendet utgår och återkommer på ett extra nämndsmöte den 11 juni kl. 8.00.

Beslutet expedieras till
Individnämnden
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
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§ 56
Ej verkställda beslut enligt SoL 2019
Dnr IN 2019/71
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader
skall rapporteras på samma sätt.
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 första kvartalet 2019 har 10 sådana ej verkställda beslut idag rapporterats till
IVO.
För samtliga inrapporterade beslut gäller följande:
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj
Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Beslut nr 1
Beslutsdatum: 2017-05-10

Typ av bistånd: Kontaktperson

Övriga upplysningar i ärendet:
För tiden fram till och med 2018-01-31 tillgodosågs behovet delvis genom att en
släkting till barnet hade ett provisoriskt uppdrag. Önskad ny kontaktperson utreddes och
godkändes men tackade nej till uppdraget 2018-04-02. Ny lämplig uppdragstagare har
inte hittats som kan matcha uppdraget.
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Beslut nr 2
Beslutsdatum: 2018-01-24

Typ av bistånd: Kontaktfamilj

Övriga upplysningar i ärendet:
Barnet har sedan 2015 en fungerande insats i form av kontaktperson en gång i veckan.
Detta beslut som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa på grund av
resursbrist, vi saknar uppdragstagare som kan matcha behovet.

Beslut nr 3 och 4
Beslutsdatum:

2018-03-29

Typ av bistånd: Kontaktfamilj

Övriga upplysningar i ärendet:
Vi hittar inga lämpliga kontaktfamiljer som svarar mot barnens behov. Vi har haft
annonser ute bland annat på kommunens hemsida, i lokal dagspress och på Facebook
om att vi behöver kontaktfamiljer men vi har hittills haft stora svårigheter att få tag i
kontaktfamiljer som är lämpliga.

Beslut nr 5
Beslutsdatum: 2018-06-13

Typ av bistånd: Kontaktperson

Övriga upplysningar i ärendet:
Barnet har beviljats insats kvalificerad kontaktperson via intern familjepedagog som
verkställts 2018-11-20. Insatsen pågår tills vidare under väntetid tills en lämplig
uppdragstagare hittats.

Beslut nr 6 och 7
Datum för avbrott i verkställighet : 2018-07-02 Typ av bistånd: Kontaktfamilj
Övriga upplysningar i ärendet:
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Förälder var inte nöjd med den kontaktfamilj som hade uppdraget och insatsen avbröts
därför. Vi har inte hittat någon ny kontaktfamilj som går att matcha mot barnens behov.
Beslut 8
Datum för avbrott i verkställighet: 2018-11-12 Typ av bistånd: Kontaktfamilj
Övriga upplysningar i ärendet:
Vårdnadshavare var inte nöjd med tidigare kontaktfamilj varför insatsen avbröts.
Vårdnadshavare lämnade i januari -19 ett förslag på namn som de önskade ha som ny
kontaktfamilj. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med den tilltänkta
kontaktfamiljen (för utredning och godkännande). Vårdnadshavare återkopplade i slutet
på mars -19 att den önskade kontaktfamiljen inte kommer att ha möjlighet förrän till
sommaren -19. Vi har därmed inte möjlighet att verkställa beslutet förrän tidigast
sommaren 2019.

Beslut nr 9 och 10
Beslutsdatum: 2018-10-24

Typ av bistånd: Kontaktfamilj

Övriga upplysningar i ärendet:
Inga övriga upplysningar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 57
Ansökan om bidrag för år 2019
Dnr IN 2019/73
Sammanfattning
Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) ansöker om
föreningsbidrag för 2019 med 2000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Ansökan inkommen 2019-04-01
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Individnämnden har inga medel för föreningsbidrag i budget.
Beslut
NÄFFS ansökan om föreningsbidrag för 2019 avslås.

Beslutet expedieras till
Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS)
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§ 58
Information
Sammanfattning
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om organisationsförändringar inom
socialförvaltningen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 59
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 45 – Årsredovisning 2018 för Lilla Edets kommun.
2
KS § 91 – Budgetuppföljning januari-mars 2019.
3
KS § 78 – Redovisning av kostnad per brukare för verksamheterna vår och omsorg om
äldre, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg.
4
E-post från Stiftelsen Allmänna Barnahuset gällande familjehemsplacerade barns
skolgång.
5
Laga kraftvunnen dom från Vänersborgs tingsrätt om vårdnadsöverflytt daterad 9 april
2019.
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 11 april 2019.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande LVU, daterad den 23 april 2019.
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 30 april 2019.
9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 3 maj 2019.
10
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 9 maj 2019.
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 2 maj 2019.
12
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 8 maj 2019.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande återkrav enligt SoL daterad den 22 mars 2019

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 60
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.
Delegeringsbeslut IFO 2019-04-01 – 2019-04-30
Faderskap 2019-04-01 – 2019-04-30
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2019-04-26
2019-05-10
2019-05-24

Datum

Beskrivning

Paragraf

Ärendenummer

Avsändare/Mottagare

Kategori

2019-04-15

Avslutad rekrytering: Feriearbete Lilla
Edets kommun 2019

Peter Bäcklund §1/2019

IN 2019/63

Andreas Nyhus

Tjänstetillsättning

2019-04-15

Resultat Studie- och Yrkesvägledare till
Vuxenutbildningen Lilla Edets kommun
A855317

Peter Bäcklund §2/2019

IN 2019/64
2019-04-24

Tjänstetillsättning
Resultat 1e socialsekreterare Barn och
Familj Lilla Edets Kommun A856752

IN 2019/68
2019-05-07

Annette Alexandersson
§1/2019
Tjänstetillsättning

Resultat Arbetsmarknadshandläggare
Lilla Edets kommun A859246

IN 2019/76

Peter Bäcklund §3/2019
Tjänstetillsättning

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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