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§ 39
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Beslut om föreläggande att redovisa skriftliga städrutiner (Dnr 2017/IN109)

Beslut
Individnämnden godkänner dagordningen.
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§ 40
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017 - 2022
Dnr 2017/IN113
Sammanfattning
Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2017 – 2022 har
upprättats. Programförslaget syftar till att beskriva hur kommunen avser ta sitt ansvar
för att alla skall ges möjlighet till en god bostad.
Individnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planförslaget
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare daterad den 12 maj 2017
Remiss. Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2017 - 2022
Beslut
Individnämnden beslutar avge följande yttrande:
Individnämnden ser som positivt att programmet föreslår en relativt hög andel nya
bostäder i flerbostadshus, varav många upplåtna med hyresrätt.
Vid byggandet av hyresrätter är det viktigt att detta sker på så sätt att hyresnivån blir av
sådan nivå att även hushåll med låg betalningsförmåga har möjlighet att efterfråga
dessa. Skulle hyresnivåerna bli för höga, utestängs ekonomiskt svagare grupper och
kommunen kan därmed inte sägas ta sitt bostadsförsörjningsansvar fullt ut.
Processer för att ge förutsättningar för ett så ekonomiskt byggnadssätt som möjligt bör
belysas i programmet, och kanske skulle ett mål för högsta hyresnivå i delar av det
nyproducerade hyresbeståndet sättas.
I programförslaget konstateras att vårt kommunala bolag Lilla Edets industri och
fastighetsbolag är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Det vore därför rimligt att
Leifab fanns med bland remissinstanserna.
En kommuns befolkningstillväxt bör maximalt vara av en sådan storlek att den
kommunala ekonomin klarar av de ökande kraven på kommunalservice, såsom
barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialt stöd och utbyggnad av infrastruktur som detta
medför. En hanterlig och positiv tillväxttakt har länge ansetts var 1-1,5 %. I
programförslaget anges att de tillkommande bostäderna i genomsnitt under
programperioden möjliggör en befolkningstillväxt på 2,5 %. Till detta skall läggas den
tillväxt som generationsväxling i det befintliga beståndet kan ge, vilket kan vara
betydande.
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En ansträngd och svag kommunal ekonomi gagnar ingen, och särskilt inte de med störst
behov av samhällets stöd. Individnämnden gör därför bedömningen att vi bör planera
för en något lägre tillväxttakt än den som programmet föreslår.
Programförfattaren uppger att antalet bostäder i flerbostadshus under åren 2013 – 2015
minskat med 104 stycken. Denna svårförståeliga uppgift, i tider av hög efterfrågan på
bostäder, måste kommenteras programmet.
I övrigt lämnar individnämnden programförslagen utan erinran.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsavdelningen
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§ 41
Tertialrapport 1 2017 Individnämnden
Dnr 2017/IN125
Sammanfattning
Individnämndens sammanlagda resultat för perioden visar ett överskott på 1,4 mnkr.
Det förväntade årsresultatet är ett överskott på 412 tkr. Resultat beror till stor del på
att försörjningsstödet är lägre än budgeterat samt att ersättning för etableringsbidrag
från migrationsverket betalas ut för fler personer än vad som räknades med i budget.
Ersättningarna från Migrationsverket gällande ensamkommande redovisas separat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 17 maj 2017
Tertialrapport 1 2017 individnämnden.
Beslut
Individnämnden godkänner tertialrapport 1 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Förvaltningschef
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§ 42
Beslutsuppföljning individnämnden 2017
Dnr 2017/IN126
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 från nämndsamordnare daterad den 15 maj 2017
Beslutsuppföljning
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 43
Ej verkställda beslut kvartal 1 2017
Dnr 2017/IN079
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
kvartal 1 2017 har två ej verkställda beslut rapporterats.
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Familjehem
Beslutsdatum :

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2016-10-14

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

2016-10-14

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Emellertid har det ena av de två besluten samtidigt rapporterats som ett avslutat ärende
eftersom ansökan återtogs 2017-01-24.

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 167/2017
Tjänsteskrivelse från områdessekreterare daterad den 11 april 2017
Skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg daterad den 11 april 2017. Dnr
2017/IN079-5

Beslut
Individnämnden godkänner informationen

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 44
Ansökan från NÄFFS om föreningsbidrag för 2017
Dnr 2017/IN105
Sammanfattning
Norra Älvsborgs Förening för Frivilliga Samhällsarbetare (NÄFFS) ansöker om
föreningsbidrag för 2017 med 2000 kronor.
Nämnden har inga medel anslagna för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 181/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 25 april 2017
NÄFFS Ansökan om bidrag för 2017
NÄFFS verksamhetsrapport 2016
Beslut
NÄFFS ansökan om föreningsbidrag för 2017 avslås.

Beslutet expedieras till
NÄFFS
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§ 45
Rapport om utredningstid och tid för förhandsbedömningar
Barn och Unga enligt nämndens internkontrollplan
Dnr 2017/IN117
Sammanfattning
Enligt Individnämndens internkontrollplan från februari 2017 ska verksamhetschef
varje månad kontrollera att utredningar av Barn och Unga sker inom föreskriven tid.
Detsamma gäller skyddsbedömningar och förhandsbedömningar av Barn och Unga.
Utredningarna har sedan slutet av februari slutförts inom lagstadgad tid.
Alla förhandsbedömningar verkar inte ha gjorts inom lagstadgad tid men det har varit
svårigheter att ta ut korrekta uppgifter varför uppgifterna redovisas först till nästa
Individnämndssammanträde.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 182/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 4 maj 2017

Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 46
Beslut om föreläggande att redovisa skriftliga städrutiner
Dnr 2017/IN109
Sammanfattning
Efter ett tillsynsbesök på Etaget och Annexet 2017-02-15 har miljö – och byggnämnden
beslutat att förelägga individnämnden att senast 2017-07-31 redovisa organisatoriskt
ansvar för städning, skriftliga städrutiner samt hantering av klagomål på hur städningen
hanteras. Från 3 februari har Lilla Edets kommun endast ett boende, Annexet. Ett
dokument för det som efterfrågas är nu upprättat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 16 maj 2017
Delegationsbeslut daterat 2017-04-18 Dnr 2017/IN109-1
Städrutiner för Annexet Dnr 2017/IN109-2
Beslut
Individnämnden godkänner de föreslagna rutinerna.

Beslutet expedieras till
Miljö – och byggnämnden
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef/rektor Arbetsmarknadsavdelningen
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§ 47
Information
Sammanfattning
 Socialchef Sven Bergelind informerar om KAKADUA-projektet.
 Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson informerar om Annexet.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 48
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1

2016/IN153

KF § 51 – Årsredovisning 2016 för Lilla Edets kommun.
2
KF § 58 – Strategi för ett mångfaldssamhälle.
3

2016/IN160

Tack från BRIS för beviljat bidrag 2017.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 11 april 2017.
5
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 3 maj 2017.
6
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 5 maj 2017.
7
Beslut från kammarrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
prövningstillstånd daterad den 8 maj 2017.
8
Beslut från kammarrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
prövningstillstånd daterad den 8 maj 2017.
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9
Beslut från kammarrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
prövningstillstånd daterad den 8 maj 2017.
10
Beslut från kammarrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
prövningstillstånd daterad den 8 maj 2017.
11
Beslut från kammarrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
prövningstillstånd daterad den 8 maj 2017.
12
Dom från kammarrätten gällande överklagat beslut om vård enligt LVM daterad den 10
maj 2017.
13
Beslut från förvaltningsrätten gällande överlämnande av mål till annan domstol daterad
den 10 maj 2017.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 49
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.
Diarieår Diarienr Rubrik
Datum
2017
IN062
Ansökan SFI-lärare
2017-02-20
2017
IN106
Ansökan socialsekreterare, A656948
2017-04-11
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 vistelse på hem för vård eller
boende
Ordförandebeslut ansökan om bistånd enligt 4 kap 1
§ SoL i form av akutboende
Ordförandebeslut ansökan om bistånd enligt 4 kap 1
§ SoL i form av akutboende
Beslut om placering enligt 6 kap 1 § SoL
Beslut faderskap 2017-04-01 - 2017-04-30
Delegeringsbeslut IFO 2017-04-01 - 2017-04-30
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott

2017-04-07

2017-04-13
2017-04-27
2017-04-27
2017-04-24

2017-04-28
2017-05-12

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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