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Beslutande
Peter Spjuth (V)
Göran Sühl (S)
Minna Salow (S)
Britt-Marie Palmcrantz (FP)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Enström Färjhage (C)
Andreas Nelin (M) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Övriga närvarande
Ersättare
Leif Kinnunen (FP)
Andreas Nelin (M)
Thuraya Svensson (KD) §§ 32-36, 41 kl. 18.00-19.10
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Ingela Flodin, nämndsekreterare
Sven Bergelind, socialchef
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Lotte Mossudd, enhetschef
Mats Nilsson, utvecklingsledare §§ 33, 40
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 33
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§ 32
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende
 Svar på remiss från kommunstyrelsen om eventuellt deltagande i Dialogas
verksamhet från och med 2015. Dnr 2014/IN135
Utgående ärende



Drift av boende för ensamkommande barn med uppehållstillstånd samt utökning
av ledningsorganisationen på IFO Dnr 2014/IN144

Beslut
Föredragningslistan fastställs.
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§ 33
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr 2014/IN098
Sammanfattning
Omsorgsnämnden/individnämnden ska ta ställning till antagande av struktur för
ledningssystem.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 beskrivs lagkraven för
hur ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet inom socialtjänsten ska
utformas. Socialnämnden är ytterst ansvarig för att ett ledningssystem upprättas som
uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 123/2014.
Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2014.
Skrivelse "Identifiering av processer som behövs för att säkerställa kvalitén inom
socialförvaltningens verksamheter" daterad 28 maj 2014.
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9, beslutad 28 juni 2011.
Beslut
Individnämnden beslutar att godkänna de processer som förvaltningen föreslagit och
överlåter till förvaltningen att fatta beslut om rutiner knutna till dessa processer.

Beslutet expedieras till
Socialförvaltningen
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Mats Nilsson, utvecklingsledare
Ann Broström, administratör
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§ 34
Information angående beslut från Inspektionen för Vård och
omsorg om bifall gällande överflytt av ärende till Uddevalla
kommun
Dnr 2013/IN231 Dpl 759

Ärendet omfattas av sekretess och återfinns i separat protokoll.
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§ 35
Information angående beslut från Inspektionen för vård och
omsorg utifrån granskning på barn- och familjegruppen
Dnr 2014/IN034
Sammanfattning
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) gjorde den 22 maj en uppföljning av en
granskning i maj 2013. Granskningen gjordes utifrån de brister de sett under 2013.
Sammantaget ser den en avsevärd förbättring vad gäller kvaliteten i såväl
förhandsbedömningar som i utredningar. Den ser fortfarande brister avseende
handläggningstiden och kommunicering av utredningar. Granskningen visar på det vi
själva upplever, en klar förbättring av rättsäkerheten och handläggningen av ärenden på
Barn- och Familjegruppen. IVO återkommer under år 2015 för ytterligare en
uppföljning. IVO beslutar att avsluta ärendet.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 144/2014.
Tjänsteskrivelse från enhetschef, daterad den 25 juni 2014
IVO:s meddelande om granskning
IVO:s beslut utifrån genomförd granskning
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 36
Rutin för avvikelsehantering i socialpsykiatrin
Dnr 2014/IN105
Sammanfattning
All personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter är skyldiga att rapportera när en
brukare skadats eller löpt risk att skadas i vården. Avvikelserapporteringen är en
förutsättning för att kvaliteten och säkerheten förbättras. En skriftlig rutin för detta har
nu tagits fram i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 136/2014.
Blankett för avvikelserapportering
Tjänsteskrivelse daterad 17 juni 2014
Rutiner för avvikelsehantering i socialpsykiatrin daterad 2 juni 2014
Blankett för avvikelserapportering
Beslut
Föreslagen rutin, daterad den 2 juni 2014, för avvikelsehantering i socialpsykiatrin
antas.

8

Individnämndens protokoll

2014-08-26

§ 37
Yttrande om Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun
2014-2017
Dnr 2013/IN237 Dpl 011
Sammanfattning
I februari 2014 yttrade sig individnämnden över Bostadsförsörjningsprogram Lilla
Edets kommun 2014-2017. Nu har individnämnden möjlighet att yttra sig över det
reviderade bostadsförsörjningsprogrammet.
I de bostadspolitiska målen har regering och riksdagslagit fast att bostaden är en social
rättighet och att bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt
hållbara ramar.
Lilla Edets kommun ska planera och ansvara och främja för att ändamålsenliga åtgärder
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Planerna för bostadsbyggandet i Lilla Edets kommun sammanfattas per tätort i
bostadsförsörjningsprogrammet. Tätorterna i Lilla Edets kommun är Lödöse, Nygård,
Prässebo, Göta, Lilla Edet, Västerlanda, Ström, Hjärtum och Utby. Tillförlitligheten i
bedömningen av färdigställda bostäder är störst i början av planeringsperioden.
Därefter ökar osäkerheten och är mer beroende av konjunkturförändringar,
planeringsprocessen och markägarens vilja till exploatering.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 154/2014.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 30 juli 2014
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2014-2017
Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden vill att följande punkter beaktas i
Bostadsförsörjningsprogram 2014-2017:
 Att tydligare peka på jämställdhetsperspektivet.
 Att särskilt beakta hemlösa och andra utsattas boendesituation.
 Integrationsfrågorna skall ha ett centralt perspektiv.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
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§ 37 forts

Beslut
Individnämnden vill att följande punkter beaktas i Bostadsförsörjningsprogram 20142017:
 Att tydligare peka på jämställdhetsperspektivet.
 Att särskilt beakta hemlösa och andra utsattas boendesituation.
 Integrationsfrågorna skall ha ett centralt perspektiv.

Beslutet expedieras till
Mark och exploateringsavdelningen
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§ 38
Revidering av individnämndens dokumenthanteringsplan
Dnr 2014/IN139
Sammanfattning
Användningen av sociala medier i samhället är stor. Det är ett snabbt och enkelt sätt att
kommunicera med sina målgrupper. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, bloggar
och chattar är några aktuella exempel som räknas till sociala medier. Även traditionella
webbplatser med till exempel kommentarsfunktioner omfattas av begreppet.
Kommunikation med och av besökare på ett socialt medium är att betrakta som allmänna
handlingar. Det kan innehålla handlingar och kommunikation som ska bevaras. En del
information kan gallras när den inte längre är aktuell. För att kunna gallra allmänna handlingar
måste det finnas ett gallringsbeslut.
Kommunen ska snart lansera officiella sidor på LinkedIn, Facebook och Twitter. Då kan frågor
som rör individnämnden inkomma genom dessa kanaler. Socialförvaltningens verksamheter kan
också ha egna konton på sociala medier, till exempel bloggar.
Ett stycke för sociala medier läggs till i dokumenthanteringsplanen enligt nedan:

Typ av handling

Gallringsfrist

Förvaringsplats/
arkivläggning

Anmärkning

Leverans till
C-arkiv

Dokumentation av
förekomst i sociala
medier

Bevaras

Diariesystem

3 år

Enkla frågor och
inlägg av mindre
betydelse, inkomna
via sociala medier
Frågor eller inlägg
inkomna via sociala
medier av betydelse i
ett ärende eller som
inleder ett ärende
Inlägg med sekretess,
som bryter mot lagen/
reglerna eller
innehåller kränkande
personuppgifter,
inkomna via sociala
medier

Vid inaktualitet

-

Bevaras genom en
ögonblicksbild varje
halvår och/eller vid
större förändringar.
-

Bevaras

Diariesystem

Inlägg som är av
betydelse diarieförs. De
tas då ut på papper och
bevaras i ärendeakten.

3 år

Bevaras

Diariesystem

Inlägg av denna
karaktär döljs genast
från det sociala mediet.
De tas ut på papper och
bevaras i ärendeakten.

3 år

-
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§ 38 forts

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott §155/2014.
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad den 7 augusti 2014.
Beslut
Nämndens dokumenthanteringsplan revideras enligt föreslaget tillägg för sociala
medier.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschefer
Informationsteamet
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§ 39
Svar på remiss från kommunstyrelsen om eventuellt
deltagande i Dialogas verksamhet från och med 2015
Dnr 2014/IN135
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande över förfrågan från Göteborgs
kommun om Lilla Edet vill deltaga i Dialogas verksamhet. Dialoga verkar som
kunskapscentrum i fråga om våld i nära relationer (VIN). Dialoga har ingen direkt
verksamhet gentemot personer som drabbas av våld.
Lilla Edets kommun har tillsammans med Vänersborgs kommun ett mångårigt
samarbete med Trollhättan kommuns Kriscentrum för våldsutsatta män och kvinnor.
Samarbetet består av kunskapsförmedling och faktisk verksamhet för de som drabbas av
våld allt från rådgivning till skyddat boende. I kunskapsförmedlingsdelen drivs
utbildningar av personal dels till kvinnofridsombud på varje arbetsplats dels
specialistutbildningar. Ansvarig enhetschef i Trollhättan är även en av deltagarna i Lilla
Edets nämndsövergripande arbetsgrupp FRIDSAM, där kommunkansliets
folkhälsosamordnare är sammankallande, övriga deltagare är representanter för polis,
skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorgen. Enhetschefen i Trollhättan är
även chef för barnahuset, vilket är en närliggande verksamhet eftersom våld i hemmet
ofta får återverkan på eventuella barn i familjen. Kriscentrum bedöms ha mycket hög
kvalitet och effektivitet. Som stöd för verksamhetsutveckling av VIN-arbetet använder
vi oss av Nationellt Centra för Kvinnofrid. Behov föreligger inte för närvarande att gå
med i ett regionalt kunskapscentra.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 162/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 5 augusti 2014.
Kommunkansliets remiss inklusive verksamhetsrapport för Dialoga 2013
Beslut
Individnämnden avstyrker för närvarande medlemskap i Dialoga.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 40
Information
Sammanfattning
 Socialchef Sven Bergelind och utvecklingsledare Mats Nilsson informerar om
Drift av boende för ensamkommande barn med uppehållstillstånd samt utökning
av ledningsorganisationen på IFO.
 Enhetschef Annette Alexandersson informerar om situationen på IFO under
sommaren.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 41
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 41/2014 – Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan 2016-2017.
2
KF § 31/2014 – Budgetjustering 3, år 2014
3
Migrationsverket öppnar fler boenden för asylsökande – skrivelse från Migrationsverket
2 juni 2014.
4
Dom från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den
5 juni 2014.
5
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen
daterad den 16 juni 2014.
6
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen
daterad den 16 juni 2014.
7
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen
daterad den 17 juni 2014.
8
Junis kommunrapport 2014.
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 42
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av individnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
individnämnden. Redovisningen innebär inte att individnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Individnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
1
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 17 juli 2014.
2
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av behandling på
Wikings tonårshem daterat den 18 juni 2014.
3
Ordförandebeslut placering enligt LVU 6 § 11 § daterat den 13 juni 2014.
4
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 10 juni 2014.
5
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 16 juni 2014.
6
Ordförandebeslut placering enligt LVU 6 § 11 § daterat den 27 juni 2014.
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7
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 4 juli 2014.
8
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 13 maj 2014.
9
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 5 juni 2014.
10
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 13 maj 2014.
11
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 15 augusti 2014.
12
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 15 augusti 2014.
13
Omplaceringsbeslut enligt 27 § LVM daterat den 31 juli 2014.
14
Delegeringsbeslut faderskap daterade 2014-05-01 – 2014-07-31.
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15
Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade 2014-05-01 – 2014-07-31.

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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