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

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

2018-08-22

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner
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2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Peter Spjuth (V)
Fredrik Enström (C)
Vesna Källström (S) ersättare för Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Ulf Wetterlund (L)
Agnes Svensson (M) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Maria Johnsson (S) ersättare för Susanne Onsdal (MP) §§ 67-69

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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Innehåll
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§ 58
§ 59
§ 60
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§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69

Upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Presentation av folkhälsoutvecklare Sofia Enström
Ej verkställda beslut enligt SoL 2018
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Komplettering av överenskommelse om samarbete kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk att även omfatta personer med
spelmissbruk
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6
kap 8 a Föräldrabalken
Stämningsansökan enligt 6 kap 8a § föräldrabalken
Stämningsansökan enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken
Stämningsansökan
Stämningsansökan
Information
Anmälan av inkomna skrivelser
Redovisning av delegeringsbeslut
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§ 57
Godkännande av dagordning

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 58
Presentation av folkhälsoutvecklare Sofia Enström
Sammanfattning
Folkhälsoutvecklare Sofia Enström presenterar sig. Sofia kommer närmast från Öckerö
kommun där hon arbetat som folkhälsoplanerare. Prioriterade områden just nu är
jämställdhetsstrategin och integrationsstrategin.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 59
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.
För första kvartalet 2018 finns fem ej verkställda beslut att rapportera

För beslut nummer ett, två och tre gäller följande:
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut nr 1
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-05-10

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet: Detta beslut rapporterades även in under tredje och
fjärde kvartalet 2017. Under hela 2017 hade en släkting till barnet haft ett provisoriskt
uppdrag i väntan på att resurs kunde hittas. En person hittades och utreddes men tackade
i sista stund nej till uppdraget. Någon ny kontaktperson har ännu inte hittats.
Beslut nr 2
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-12-12

Resursbrist, saknat lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
En kontaktperson är utredd och godkänd. Beslutet verkställs 2018-05-03.
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Beslut nr 3
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-12-19

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
Utredning av föreslagen kontaktfamilj pågår och beslutet verkställas inom kort.
Beslut nummer 4
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Öppenvårdsinsats i form av umgängesstöd i egen regi.
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-11-22

Övrigt : saknar lämplig lokal

Övriga upplysningar i ärendet:
En lämplig lokal har hittats och beslutet verkställs 2018-05-03.
Beslut nummer 5
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Vuxna
Typ av bistånd: Kontaktperson
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-12-18

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
I väntan på att lämplig uppdragstagare hittas har brukarens behov av stöd verkställts i
med hjälp av IFOs boendestödjare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.
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Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 60
Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Dnr IN 2018/141
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 1 juni 2018
att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till
överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Överenskommelsen innebär att betalningsansvaret för en kommun infaller om
kommunen har ett genomsnittsvärde av utskrivningsklara patienter som överstiger 3,0
kalenderdagar under en kalendermånad.
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 282/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-30
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Utdrag ur protokoll (§ 374) från förbundsstyrelsens sammanträde den 1 juni 2018.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Verksamheten får veckostatistik över utskrivningsklara patienter och får löpande göra
bedömning av om ytterligare egna korttidsplatser behövs.
Yrkande
Peter Spjuth (S): Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i
Västra Götaland samt kommunens betalnings-ansvar efter utskrivning.
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.

9

Individnämnden protokoll 2018-08-22
Beslut
Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till överenskommelse
med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland
samt kommunens betalnings-ansvar efter utskrivning. Överenskommelsen gäller från
2018-09-25 till 2020-11-30.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
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§ 61
Komplettering av överenskommelse om samarbete kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk
Dnr IN 2018/142
Sammanfattning
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär att samarbete
mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika
och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att
även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.
I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk,
med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31. Denna överenskommelse föreslås kompletteras
att även omfatta personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Det politiska samrådet (SRO) fattade den 4 maj 2018 beslutet att ställa sig bakom
förslaget. VästKoms styrelse fattade beslut i enlighet med förslaget den 22 maj 2018.
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 1 juni att
ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att besluta att anta förslaget
till komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med
spelmissbruk.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 283/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-30
Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk daterat 2018-05-16
Tjänsteutlåtande till VästKom Komplettering av överenskommelse om samarbete kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta
personer med spelmissbruk
Utdrag ur protokoll (§ 373) från förbundsstyrelsens sammanträde den 1 juni 2018
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Ekonomiska överväganden och följder av beslut
--Yrkande
Peter Spjuth (S): Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med
spelmissbruk.
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 föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till komplettering av
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Pernilla.sundemar@lillaedet.se
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§ 67
Information
Sammanfattning
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om ansökan om medel till Lst §37 beviljad
– skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och
ensamkommande barn (IN 2018/119).
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om ansökan om medel till Lst §37a

beviljad – stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter (IN 2018/120).
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om projekt All-in.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om förändring av
individnämndens delegeringsordning som kommer för beslut nästa
sammanträde.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om ett pågående ärende.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om Familjecentralen.
 Socialchef Lotte Mossudd informerar om HVB Varvet.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 68
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 59 – Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
2

IN 2018/106

KF § 60 – Mål- och resursplan 2019 och flerårsplan 2020-2021
3
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 9 maj 2018
4
Föreläggande från förvaltningsrätten gällande LVM daterat den 17 maj 2018
5
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVM, daterad den 14 maj 2018
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 24 maj 2018
7
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 31 maj 2018

14

sid- 2 -

8
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 18 juni
2018
9
Dom från förvaltningsrätten gällande upphörande av rätten till bistånd enligt lag om
mottagande av asylsökande m fl, daterad den 19 juni 2018
10
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 25 juni
2018
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 29 juni 2018
12
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 22
december 2017
13
Dom från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
prövningstillstånd, daterad den 19 januari 2018
14
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVM, daterad den 19 februari 2018
15
Dom från tingsrätten gällande utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad
den 9 juli 2018
16
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 4 juli 2018
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17
Dom från tingsrätten gällande utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad
den 12 juli 2018
18
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 13 juli 2018
19
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 19 juli
2018
20
Dom från tingsrätten gällande utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad
den 27 juli 2018
21
Dom från kammarrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 1 augusti
2018
22
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVM, daterad den 7 juli 2018
23
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 8
augusti 2018
24
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVM, daterad den 9 augusti 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 69
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 delegationsbeslut.
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
2018-05-16
Ordförandebeslut LVU jml 11 §
2018-05-24
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
2018-06-04
Ordförandebeslut Ansökan om umgängesbegränsning enligt 14 §
2018-06-05
LVU
Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
2018-06-01
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
2018-06-26
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
2018-07-11
Delegeringsbeslut IFO 2018-05-01 – 2018-07-31
Faderskap 2018-05-01 – 2018-07-31
Arbetsutskottets protokoll
2018-05-25
Arbetsutskottets protokoll
2018-06-08
Arbetsutskottets protokoll
2018-06-21
Arbetsutskottets protokoll
2018-07-06
Arbetsutskottets protokoll
2018-07-27
Arbetsutskottets protokoll
2018-08-10
Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

2018.937

Utvecklande projektledare till
socialtjänsten, A781140

2018-06-18
IN 2018/144

Pernilla Sundemar
Pernilla Sundemar
§2/2018

Utvecklande projektledare till
socialtjänsten, A781140

Pernilla Sundemar
Tjänstetillsättning
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Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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