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§ 43
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende


Samarbetsavtal om gemensam organisation för konsumentrådgivning samt
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds
kommuner. Dnr 2014/IN043

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

4

Individnämndens protokoll

2014-09-30

§ 44
Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen att servera
alkoholdrycker
Dnr 2014/IN126
Sammanfattning
Belindy AB, 556969-1164, har ansökt om tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten på Diponentvillan i Göta, Timmervägen 10, 463 35 Göta. Serveringstiden
önskas bestämd till 11.00 - 02.00 inomhus och på uteserveringen.
Verksamheten är en konferens- och festarrangemangsanläggning med pub och rum för
uthyrning. Mat kommer att serveras enligt á la carte meny.
Benny Billman har avlagt kunskapsprov med godkänt resultat.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 199/2014
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare daterad den 10 september 2014.
Utredning daterad den 10 september 2014.
Ritning över Disponentvillan
Beslut
Enligt 8 kap 2 § alkohollagen beviljas Belindy AB, 556969-1164, tillstånd till
servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
året runt på Disponentvillan i Göta inkl. uteserveringen. Serveringsområdet framgår
av ritning daterad 2014-09-12.
Serveringstiden bestäms till 11.00 – 02.00.
Tillståndet förenas med villkor om att alkoholservering inte får äga rum på
uteservering efter kl. 01.00.
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§ 45
Avgifter 2015 för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollag och tobakslag
Dnr 2014/IN162
Sammanfattning
Avgifterna avser prövningsavgift vid ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 10 §
Alkohollag (2010:1622), tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 § Alkohollag (2010:1622) samt
tillsynsavgift enligt 19 b § Tobakslag (1993:581). Tillsynsavgiften för restauranger med
serveringstillstånd består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen beror på
restaurangens alkoholomsättning. En höjning av avgifterna med ungefär 3 % föreslås.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd
Typ av ansökan

Avgift 2014

Förslag avgift för 2015

6 400 kr

6 600 kr

3 500 kr

3 600 kr

2 300 kr

2 400 kr

5 800 kr

6 000 kr

650 kr

700 kr

Nyansökning/Ägarskifte stadigvarande
serveringstillstånd, cateringverksamhet,
provsmakning, kryddning av snaps
Utvidgat tillstånd (för sökande som redan
har stadigvarande serveringstillstånd i
kommunen)
ändrad serveringsyta,
cateringverksamhet, provsmakning,
kryddning av snaps, gemensam
serveringsyta, minibar och roomservice
eller ändrat alkoholutbud

Utökade serveringstider
Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, festival, provsmakning vid
mässor och liknande
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap
- grundavgift
- per extra tillfälle
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200 kr

200 kr

2 300 kr

2 400 kr

4 000 kr

4 100 kr

650 kr

700 kr

Ändring av personkrets i bolag - samma
juridiska person har kvar tillståndet (nytt
beslut behövs ej fattas av nämnden)

Vid ändring av bolagsform för juridisk
person med samma person som tidigare
(nytt beslut måste fattas av nämnden)
Kunskapsprov, avgift per provtillfälle

Tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd
Nuvarande avgifter 2013
Typ av restaurang /
alkoholomsättning

Fast avgift 2014

Rörlig avgift 2014

Total avgift 2014

under 500 tkr

3 500 kr

2 300 kr

5 800 kr

över 500 tkr

3 500 kr

2 900 kr

6 400 kr

Endast
lunchrestaurang

3 500 kr

0 kr

3 500 kr

Tillstånd endast till
slutna sällskap

3 500 kr

0 kr

3 500 kr

Förslag avgifter 2014
Typ av restaurang / Förslag fast avgift
alkoholomsättning
2015

Förslag rörlig avgift Förslag total avgift
2015
2015

under 500 tkr

3 600 kr

2 400 kr

6 000 kr

över 500 tkr

3 600 kr

3 000 kr

6 600 kr

Endast
lunchrestaurang

3 600 kr

0 kr

3 600 kr
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Tillstånd endast till
slutna sällskap

0 kr

3 600 kr

3 600 kr

Tillsynsavgifter öl klass ll och tobak
Typ av försäljning

Avgift 2014

Förslag avgift för 2015

Öl klass ll

1 300 kr

1 400 kr

Tobak

1 300 kr

1 350 kr

Öl klass ll + Tobak

1 900 kr

2 000 kr

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 200/2014.
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare daterad den 11 september 2014.
Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och
avgifter enligt alkohollag och tobakslag 2015 enligt tjänsteskrivelse daterad den 11
september 2014.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter enligt
alkohollag och tobakslag 2015 enligt tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2014.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 46
Förändring i delegationsförteckningen med anledning av ny
bestämmelse om fritidspeng för barn i hushåll med
försörjningsstöd
Dnr 2014/IN136
Sammanfattning
Genom en lagändring i socialtjänstlagen (SoL 4 kap a) ska hushåll med barn i årskurs 4
– 9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid ha rätt till ersättning från nämnden
för faktiska kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter, upp till 3000 kr per år.
Bestämmelserna mer i detalj framgår av bifogat meddelandeblad från Socialstyrelsen.
Rätt att besluta om fritidspeng till ett hushåll bör ligga på samma nivå som övrigt
ekonomiskt bistånd, det vill säga socialsekreterare. Delegationsförteckningen punkt
1.01 gällande ärenden om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer anger lagrum 4
kap. 1§ bör kompletteras med Fritispeng respektive 4 kap. a
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 163/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 6 augusti 2014.
Meddelandeblad 3/2014 från Socialstyrelsen
Beslut
Delegationsförteckningens punkt 1.01 kompletteras med Fritidspeng, angivet lagrum
kompletteras med 4 kap. a samt delegeras till socialsekreterare
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§ 47
Information om platsbehov för ensamkommande barn och
ungdomar under 2015
Sammanfattning
Socialchef Sven Bergelind informerar om uppskattat platsbehov för ensamkommande
ungdomar under 2015.
Antal ensamkommande flyktingbarn ökar och troligen kommer Migrationsverket att
komma med en framställan att öka antalet barn till Lilla Edets kommun från sex till åtta.
Hittills har Lilla Edet tagit emot nio barn varav två har fått uppehållstillstånd.
Ett problem blir senare när ungdomarna ska ut till egna lägenheter, mer smålägenheter
skulle behöva byggas i kommunen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Migrationsverket daterad den 19 augusti 2014.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 48
Individnämndens uppföljning av mål och aktiviteter i
kommunens handikappolitiska plan
Dnr 2014/IN142
Sammanfattning
Förvaltningarna ska årligen följa upp de mål och aktiviteter som vidtagits under året.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)
Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingens, IFO:s och
arbetsmarknadsavdelningens handläggare samt personal inom LSS har gett möjlighet
till subventionerade anställningar i AMA:s arbetslag.
Samarbetet har också lett till praktikplatser inom och utom kommunens verksamheter,
som på sikt kan leda till anställning med arbetsgivarstöd. Särskilda insatser har
genomförts för funktionshindrade genom ett nära samarbete med
samordningsförbundet.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Inventering av alla personer som får stöd av socialpsykiatrin har skett. Vilka behov
finns och hur tillgodoses de? Utifrån inventeringen har en analys på
förbättringsområden gjorts och redovisades till individnämnden vid årsskiftet 2013/14.
Samverkansrutin mellan AMA och Socialpsykiatrin finns.
Två gånger om året sker en inventering av de som får stöd av socialpsykiatrin gällande
boende och sysselsättning och resultat av uppnådda mål utifrån varje individs
arbetsplan.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 201/2014.
Tjänsteskrivelse daterat den 15 september 2014.
Handikappolitisk plan antagen 2005-12-14.
Beslut
Individnämnden antar uppföljningen av mål och aktiviteter i kommunens
handikappolitiska plan daterat den 15 september 2014.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Handikapprådet
Socialförvaltningen
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§ 49
Tertialrapport 2 för individnämnden
Dnr 2014/IN027
Sammanfattning
Individnämndens resultat för perioden är - 4.2 mkr. Prognosen på årsbasis förväntas
visa ett negativt resultat om - 7.7 mkr. Resultatet innebär en markant försämring
gentemot tidigare prognos där underskottet antogs stanna vid - 4.4 mkr.
Det är främst insatser till barn och unga och personer med missbruksproblem som
redovisar ett betydande underskott. Under perioden har 43 barn varit placerade i
familjehem eller på HVB, vilket är en kraftig ökning gentemot motsvarande period
föregående år. Orsaken är främst flera och långvariga placeringar som inleddes redan
under 2013 och fortfarande pågår.
Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år liksom det
försörjningsstöd de erhållit. Den troligaste orsaken till ökningen är den mycket höga
arbetslösheten i början av året och då framförallt i ungdomsgruppen. Av de personer
som uppbär försörjningsstöd är det relativt många, ca 40 %, som har ett arbetshinder.
För dessa krävs en mer omfattande rehabilitering för att bli självförsörjande. I detta
sammanhang är samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen och olika FINSAMprojekt synnerligen viktigt.
För att motverka främst ungdomsarbetslösheten har IFO ett fortsatt nära samarbete med
Arbetsmarknadsavdelningen som strävar efter att skapa fler möjligheter till varierat
utbud av arbetsmarknadsaktiviteter. AMA:s verksamheter som Kompassen, caféservice,
skogslag, parklag, växthus, servicetjänst och vaktmästeriet utvecklas för att ge
möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter samt social
träning och därigenom öka förutsättningarna för att få ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden. Till Arbetscentrum har IFO till och med augusti nyanmält 28
personer för praktik/sysselsättning. 15 personer har subventionerad anställning som en
arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom daterad den 18 september 2014.
Tertialrapport 2 för individnämnden daterad den 15 september 2014
Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för
att kunna lösa den uppkomna situationen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.

13

Individnämndens protokoll

2014-09-30

§ 49 forts

Beslut
1. Individnämnden godkänner tertialrapport 2 2014.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att kunna
lösa den uppkomna situationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 50
Samarbetsavtal om gemensam organisation för
konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning i
Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner
Dnr 2014/IN168
Sammanfattning
Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner överenskommer om att bedriva
gemensam konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning i form av ett
Konsumentkontor placerat i Stenungsund.
Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning och skärpta lagkrav som att arbeta
förebyggande. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet,
kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet.
Verksamheten finansieras så att Stenungsund svarar för 32,5 % och övriga kommuner
22,5 % av totalkostnaderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2014.
Samarbetsavtal konsumentkontoret daterad den 27 augusti 2014.
Avtalsförslag .
Beslut
1. Individnämnden ställer sig positivt till att Lilla Edets kommun tecknar
samarbetsavtal om gemensam organisation för konsumentrådgivning samt
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds
kommuner enligt avtalsförslag.
2. Individnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med
berörda fackliga organisationer.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
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§ 50 forts

Samtliga närvarande ledamöter i individnämnden lämnar följande anteckning till
protokollet:
Innan tecknande av avtal bör följande punkter beaktas:
 Avtalet tecknas med ett års prövotid.
 Tjänsten bör förläggas i Lilla Edets kommun några dagar i månaden för bättre
tillgänglighet.
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§ 51
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen till protokollet.
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§ 52
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Protokoll från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 4 september 2014.
2
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 15 augusti 2014.
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat särskilt bidrag enligt lagen om
mottagande av asylsökande m fl daterad den 19 augusti 2014.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 20 augusti 2014.
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 20 augusti 2014.
6
Dom förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den
25 augusti 2014.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 10 september 2014.
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§ 52 forts

8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av Migrationsverkets beslut 10530796
daterad den 10 september 2014.
9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut enligt socialtjänstlagen daterad
den 11 september 2014.
10

2014/IN110

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande ansökan om överflytt av ärende
från Munkedals kommun daterat den 11 september 2014.
11
Protokoll från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 11 september 2014.
12
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen
daterad den 15 september 2014.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 17 september 2014.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 53
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
skyddat boende daterat den 5 augusti 2014.
2
Ordförandebeslut placering enligt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
daterat den 14 augusti 2014.
3
Grundutredning efter ansökan om kontaktperson daterad den 29 juli 2014.
4
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av kontaktperson daterat den 1 juli
2014 – ej verkställd.
5

2014/IN161

Tjänst som psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska tillsatt .
6

2014/IN158

Tjänst socialsekreterare till barn och ungdomsgrupp tillsatt.
7
Delegeringsbeslut faderskap daterade 2014-08-01 – 2014-08-30.
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§ 53 forts

8
Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade 2014-08-01 – 2014-08-30.
Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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