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§ 89
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:
 Ansökan ur Sociala investeringsfonden till utökat stöd till barn, unga och
föräldrar (Dnr 2017/IN254)

Beslut
Individnämnden godkänner dagordningen.
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§ 90
Val av ersättare till individnämndens arbetsutskott efter BrittMarie Palmcrantz (L)
Dnr 20158/IN003
Sammanfattning
Britt-Marie Palmcrantz har lämnat in avsägelse som ersättare i individnämndens
arbetsutskott. Ny ersättare ska därför väljas.
Yrkande
Minna Salow (S): Ulf Wetterlund (L) väljs till ersättare i individnämndens arbetsutskott
efter Britt-Marie Palmcrantz (L).
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Minna Salows (S) förslag.
Beslut
Ulf Wetterlund (L) väljs till ersättare i individnämndens arbetsutskott efter Britt-Marie
Palmcrantz (L).
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§ 91
Beslutsuppföljning för individnämnden december 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 13 november 2017
Beslutsuppföljning för individnämnden
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 92
Revidering av individnämndens delegeringsordning
Dnr 2017/IN227
Sammanfattning
Fredrik Enström (C) ersätter Paulina Svenungsson (C) som vice ordförande i
individnämndens arbetsutskott. På grund av detta behöver följande punkter revideras i
individnämndens delegeringsordning.
2.03 Kompletterande
beslutsrätt:
Beslut om omedelbart
omhändertagande
om arbetsutskottets
beslut inte kan
avvaktas
2.07 Kompletterande
beslutsrätt:
Beslut om hur vården
skall ordnas och var den
unge skall vistas om
individnämndens beslut
inte kan avvaktas
3.12 Kompletterande
beslutanderätt
Beslut om omedelbart
omhändertagande om
arbetsutskottets beslut inte
kan avvaktas

6§
LVU

Förordnandet gäller vice
ordf Paulina Svenungsson
Fredrik Enström och
ledamot Minna Salow

Arbetsutskottet

11 §
LVU

Förordnandet gäller vice
ordf Paulina Svenungsson
Fredrik Enström och
ledamot Minna Salow

OBS 14 § LVU
Arbetsutskottet

13 §
LVM

Förordnandet gäller vice
ordf Paulina Svenungsson
Fredrik Enström och
ledamot Minna Salow

Kan i nödfall
kommuniceras per
telefon av
handläggare

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 408/2017
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 30 oktober 2017
Individnämndens delegeringsordning
Beslut
Individnämnden godkänner ovanstående ändringar i delegeringsordningen.
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§ 93
Rutin vid åldersuppskrivning
Dnr 2017/IN244
Sammanfattning
Migrationsverket har tidigare i samband med åldersuppskrivningar registrerat
ungdomarnas ålder i samband med ett delgivningsmöte. Sedan hösten 2017 har
Migrationsverkets handläggning ändrats och ungdom skrivs upp i ålder utan att
ungdomen har delgivits beslutet. Beslutet delges ungdomen upp till några veckor
senare. De ersättningarna kommunen normalt erhåller för mottagande av
ensamkommande uteblir dock från beslutsdatum samt att vi har ungdomar på boenden
för barn som bedöms vara vuxna.
Ett förslag på ny rutin för handläggning av de som vi fått kännedom
om åldersuppskrivning lyftes muntligt på INAU 2017-11-10
På möte med socialsekreterarna i gruppen EKB efter detta framkom att den nya rutinen
inte skulle leda till att kommunens betalningsansvar för ungdomen skulle upphöra
tidigare än enligt den rutin som följs idag. Detta på grund av att båda rutinerna avvaktar
Migrationsverkets delgivningsmöte innan ärendet lyfts för beslut i arbetsutskottet.
Kontakt har tagits med grannkommunerna för att utreda hur andra kommuner valt att
handlägga dessa ärenden. Ales kommun och Kungälvs kommun pratar med ungdomen
med hjälp av god man om åldersuppskrivningen (dock inte asylbeslut) innan ungdomen
haft möte på Migrationsverket och ungdomen får flytta samma dag som mötet med
Migrationsverket är. Trollhättan Stad och Grästorps kommun inväntar delgivningsmöte
med Migrationsverket innan de pratar med ungdomen om åldersuppskrivningen.
Frågeställningen till nämnden är om socialtjänsten ska avvakta Migrationsverkets
delgivning innan förslag till beslut om bifall/avslag på ansökan om fortsatt boende tas
upp på arbetsutskottet eller inte.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 427/2017
Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2017
Den rutin som lyftes på AU 2017-11-10
Beslut
Individnämnden beslutar att socialtjänsten ska avvakta Migrationsverkets delgivning
innan förslag till beslut om bifall/avslag på ansökan om fortsatt boende tas upp på
arbetsutskottet.
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Beslutet expedieras till
Emil Gusteus, enhetschef
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef
Ann-Christine Gustafsson, verksamhetschef AMA
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§ 94
Beslut gällande Inspektionens för vård och omsorgs (IVO)
inspektion av boendet för ensamkommande barn HVB Varvet
Dnr 2017/IN183
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2017-10-19 en föranmäld
inspektion av boendet för ensamkommande, HVB Varvet i Lödöse. Fokus vid denna
inspektion var ungdomarnas trygghet och säkerhet utifrån personal och bemanning samt
hantering av synpunkter och klagomål.
IVO finner utifrån de delar de granskat i samband med inspektionen att
 Verksamheten vidtar förbättringsåtgärder utifrån ungdomars synpunkter och
klagomål
 Det finns rutiner för allvarliga saker i verksamheten
 Inskrivningsbeslut och lämplighetsbedömning görs i enlighet med lagstiftning
 Personalen sammantagna erfarenhet ger förutsättningar för en trygg och säker
vård
 Bemanningen är anpassad efter målgruppen och verksamheten är alltid
bemannad
 Registerkontroll av Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister inför
anställning sker i enlighet med lagstiftning
 Det finns förutsättningar för ungdomarna att vara delaktiga i verksamheten
 Lokalen är ändamålsenliga och alla ungdomar har möjlighet till egna rum
 De ungdomarna IVO samtalade med sa att de känner sig trygga på HVB Varvet
IVO beslutade 2017-11-15 att avsluta ärendet gällande inspektionen av HVB Varvet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 5 december 2017
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-11-15
Beslut
Individnämnden antecknar informationen
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§ 95
Rappport från arbete enligt den s.k. "Gävlemodellen"
Dnr 2017/IN206
Sammanfattning
I augusti 2016 påbörjades arbete enligt den s.k. ”Gävlemodellen” på Stöd o försörjning.
Det innebar att personer med behov av stöd från flera huvudmän som ofta hamnar
mellan stolarna får rätt och adekvat stöd från samhället och därmed sin inkomst från rätt
huvudman. Genom att förändra arbetssättet i socialtjänsten kan människor som varit i
behov av ekonomiskt bistånd en längre tid få mer stöd för att nå annan försörjning och
därmed få bättre levnadsvillkor. Med en ny projekttjänst frigjordes tid och utrymme att
arbeta med dessa människor så att de får rätt bedömning, stöd och underlag vid ansökan
om ersättningar från Försäkringskassan.
Efter lite mer än ett års arbete har ingen av de sökande ännu erhållit annan ersättning så
ekonomiskt ser man inget resultat ännu. Den uppfattning vi har är dock att mänskligt
har tjänsten stöttat och uppmärksammat de personer som omfattas på ett annat sätt än
om dessa ärenden hade legat på övriga socialsekreterare. Man har kunnat stötta dem och
hjälpa dem med vårdkontakter på ett bättre sätt än om tjänsten inte hade funnits.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 425/2017
Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2017
Rapport ”Gävlemodellen” daterad 29 september 2017
Beslut
Individnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Anna Österlund, enhetschef
Beslutet skickas för kännedom till
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 96
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.
Denna redovisning avser september och oktober.
Utredningarna Barn och Unga inkl EKB har sedan slutet av februari huvudsakligen
slutförts inom lagstadgad tid. I september avslutades en utredning på EKB efter 136
dagar. I oktober avslutades fyra utredningar avseende fyra barn i samma familj en dag
för sent.
antal avslutade under
perioden

antal sena

170101-170228

38

4

170301-170731

115

0

170801-180831

11

2

170901-170930

20

1

171001-171031

17

4

Alla förhandsbedömningar Barn och Unga inkl EKB har inte gjorts inom lagstadgad tid:
antal
avslutade

antal
unika
personer

antal som
pågått över
14 dagar

Totalt antal
dagar

Genomsnitt
antal dagar

170101-170228

426

334

31

2944

7

170801-170831

57

48

3

320

5

170901-171031

91

80

4

722

7

Av de fyra förhandsbedömningar som pågick mer än 14 dagar i september och oktober
pågick tre 15 dagar och en 18 dagar.
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Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 426/2017
Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2017
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
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§ 97
Ej verkställda beslut kvartal 3 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 3 2017 har ett ej verkställt beslut rapporterats.
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Kontaktperson
Beslutsdatum:

Skäl till att beslutet ännu ej verkställts:

2017-05-03

Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare

Övriga upplysningar i ärendet:
Under tiden som sökandet efter lämplig kontaktperson pågår har barnets moster haft ett
provisoriskt uppdrag där hon träffar barnet en gång i veckan och genomför aktiviteter
som blivande kontaktpersonen sedan skall genomföra tillsammans med barnet.

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 396/2017
Tjänsteskrivelse från områdessekreterare daterad den 13 oktober 2017
Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg daterad den 13 oktober 2017. Dnr
2017/IN079-12.
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 98
Organisationsöversyn av Individnämndens verksamheter
Dnr 2017/IN229
Sammanfattning
Under de senaste månaderna har vi utrett frågan om organisation av Individnämndens
verksamheter för att få en så effektiv och bra organisation som möjligt.
Vissa delar av förslaget gäller tills vidare och vissa delar behöver prövas under en
period för att sedan utvärderas. Frågan om eventuell flytt av Komvux till
bildningsnämnden bör utredas mer för att få ett ordentligt underlag.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 424/2017
Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2017
Förvaltningsschema daterad 30 oktober 2017
Yrkande
Peter Spjuth (V): Punkt 1 ändras från Individnämnden antar föreslagen organisation till
Individnämnden ställer sig bakom föreslagen organisation och ger förvaltningen i
uppdrag att successivt genomföra föreslagen förändring.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
1. Individnämnden ställer sig bakom föreslagen organisation och ger förvaltningen
i uppdrag att successivt genomföra föreslagen förändring.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om eventuell flytt av Komvux till
bildningsnämnden.
3. Utredningen presenteras på Individnämnden senast i mars 2018.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 99
Verksamhetsplan 2018
Dnr 2017/IN255
Sammanfattning
Individnämnden skall arbeta förebyggande så missförhållanden och sociala problem
motverkas. Den enskilde skall vid verkställighet av bistånd tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett
självständigt liv. Som ett led i detta skall nämnden även erbjuda kompetensutveckling i
form av vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som
leder mot den reguljära arbetsmarknaden.
Individnämnden ska bedriva socialtjänst av god kvalitet och medborgarna i Lilla Edets
kommun ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt få rätt sociala insatser i
rätt tid. Verksamhetens insatser sker på individ, grupp och strukturell nivå. Nära
samarbete sker med andra aktörer inom området.
Behovet att ta emot flyktingar kvarstår under 2018. När det gäller flyktingar med
uppehållstillstånd är anvisningstalet 26 personer. Det råder fortsatt brist på bostäder.
På grund av lagstiftningen och beräknade utvisningsbeslut är prognosen att antalet
ensamkommande i Lilla Edet sjunker till ca 20 under 2018. En övertalighetsprocess har
inletts under hösten och om antalet barn sjunker i den takt som beräknats kommer
enheten helt att avvecklas och bara ett par medarbetare att bli kvar. Detta tillsammans
med att AMA:s verksamhetschef/rektor går i pension i början av 2018 gör att förslag till
omorganisation finns.
Från och med 2018 kommer familjecentralen i dess nuvarande form inte att finnas kvar
och vi måste hitta former för en familjecentralsliknande verksamhet. Samverkansparter
är skola, förskola, primärvård, psykiatrin, ungdomsmottagningen, kultur- och fritid,
frivilligorganisationer och svenska kyrka. Syftet är att ge likvärdiga och goda villkor för
alla barn och unga och deras föräldrar och förebygga ohälsa. Att främja barns och ungas
hälsa och att förebygga ohälsa är ett prioriterat arbete i Sverige. Föräldrar har stor
betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten
har också betydelse för hälsan genom hela livet. Stöd till föräldrar i deras föräldraskap
är ett sätt att öka möjligheterna till ett gott liv för barn och ungdomar och maximera
barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter och den svenska strategin för att stärka barnets rättigheter ska samhället
erbjuda föräldrar stöd och hjälp i föräldraskapet. Föräldrar ska också få kunskap om
barns rättigheter.
Den text i verksamhetsplanen som är röd är 2017 års skrivning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 6 december 2017
Verksamhetsplan 2018 daterad 5 december 2017.
Yrkande
Peter Spjuth (V): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att arbeta in resultatet av
dagens diskussioner. Ärendet återkommer till sammanträdet den 31 januari.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att arbeta in resultatet av dagens
diskussioner. Ärendet återkommer till sammanträdet den 31 januari.
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§ 100
Köp av social jour från Göteborgs stad
Dnr 2017/IN259
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har sedan flera år tillbaka köpt social jour från Göteborgs stad
Social resursförvaltning kvällar, nätter och helger och nuvarande avtal gäller fram till
årsskiftet. Priset har tidigare räknats upp med index. I det nya avtalet med
kranskommunerna debiteras ett belopp som är en viktning där 50% beror på antal
kommuninvånare och 50% på ärendemängd i timmar från kommunen. Socialjouren
hanterade föregående år relativt många ärenden från Lilla Edets kommun vilket innebär
en kostnadsökning på 132 tkr för 2018 jämfört med 2017 (386 tkr 2018, 254 tkr 2017).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 5 december 2017
Avtalsförslag från Göteborgs stad Social resursförvaltning
Prisuppräkning kranskommuner inför 2018
Beslut
Individnämnden fortsätter köpa social jour från Göteborgs stad Social resursförvaltning
enligt det nya avtalet.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
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§ 101
Omställning av boende för ensamkommande barn (EKB)
Dnr 2017/IN256
Sammanfattning
Bakgrund
Under sommaren och hösten 2015 ökade antalet ensamkommande barn som sökte
asyl i Sverige mycket kraftigt. Totalt sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i
Sverige under 2015 och 2016. Lilla Edet tog emot 79 av dessa.
Under 2016 ledde flertalet kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer till att
allt färre människor tog sig in i Europa och vidare in i Sverige. Framkomligheten på väg
till och genom Europa är fortsatt begränsad på flera håll. EU:s överenskommelse med
Turkiet och skärpta kontrollåtgärder av den västra Balkanrutten har varit de enskilt
viktigaste faktorerna för att begränsa möjligheterna att nå Europa via Egeiska Havet.
Även ID-kontroller och gränskontroller i Sverige och resten av Europa har försvårat
möjligheten att söka asyl i Sverige.
Den svenska regeringens beslut om tillfälliga uppehållstillstånd innebär att regelverket
under tre år kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella
konventioner.
Under 2016 anlände endast drygt 2000 ensamkommande barn till Sverige, dvs. en
minskning på mer än 33000 barn. För Lilla Edets del anvisades 5 barn under 2016
jämfört med 74 barn under 2015.
Staten ansvarar för finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn och unga.
Genom de statliga ersättningarna ska kommunerna ges ekonomisk ersättning för
mottagandet av ensamkommande barn och unga. Riksdagen har från 2017-07-01 fattat
beslut om ett helt nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och
unga. Systemet innebär en tydlig ambitionssänkning. Det nya ersättningssystemet
ändrar fundamentalt verksamhetens förutsättningar och kommer till allra största delen
utgöras av schabloner, vilket innebär helt andra ekonomiska förutsättningar än de idag
rådande. SKL var mycket kritiska till regeringens förslag och menar att kostnaderna för
ensamkommande inte täcks av de nya schablonerna.
Nuläge
Verksamheten ansvarar idag för insatser för ca 33 ensamkommande barn och unga. Ett
eget HVB är i drift (fn 9 platser) och en stödboendeverksamhet (fn 4 platser). 4 bor i
externa stödboende, 8 är placerade på externa HVB och 2 på köpta familjehem 3 finns i
egna familjehem och 3 finns i nätverksboende (hos släkting e.dyl.). Av de totalt 33
ensamkommande barn och unga väntar i dag 18 på beslut på sin asylansökan. 8 av dessa
bor på HVB Varvet.
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Inom verksamheten har vi påbörjat omställningsprocessen och planeringen inför det
minskade antalet anvisningar och sänkta ersättningsnivåerna. Med hänsyn tagen till
verksamhetens behov är förvaltningens förslag att avveckla HVB Varvet helt så snart
som möjligt. Eventuella kvarboende erbjuds plats i stödboende.

Personal
Utifrån förslaget om att lägga ner HVB Varvet runt årsskiftet 2017/2018 kommer vi få
en övertalighet om 5 boendestödjare, 3 socialsekreterare, 1 föreståndare och 1
enhetschef. Till stödboendena beräknas behovet av personal till 1 tjänst. Där kommer vi
att rekrytera internt bland övertalig eller annan intresserad personal.
Uppsägningstiden för personal är 6 månader, när vi som arbetsgivare säger upp på
grund av arbetsbrist.

Ekonomisk konsekvensanalys
Förändringarna i form av drastiskt sänkt antal anvisningar av barn från
Migrationsverket, de sänkta ersättningsreglerna och verkets uppskrivning av ålder
på personerna skapar ett stort behov av att omstrukturera verksamheten för att
minimera nettokostnadsökningen 2017 och 2018. Omstruktureringen innebär
nedläggning av HVB Varvet och i stället en ökning av placeringar i våra
stödboenden alt. externt HVB, om ungdomens behov inte kan tillgodoses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 4 december 2017
Beslut
Individnämnden godkänner förvaltningens förslag på omstrukturering gällande
boende för ensamkommande barn och unga.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef
Emil Gustéus, enhetschef
Carina Hult, ekonomiassistent
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§ 102
Information
Sammanfattning
 Enhetschef Emil Gusteus informerar om enheten för ensamkommande barn.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 103
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 119 – Avsägelse från Ann-Christine Hedlund (S) från uppdragen som ersättare i
individnämnden och kommunstyrelsen, samt fyllnadsval
2
KF § 124 – Fyllnadsval av ledamot i individnämnden
3

2017/IN125

KF § 131 – Tertialrapport 2, januari – augusti 2017, Lilla Edets kommun
4

2017/IN139

KF § 139 – Revidering av individnämndens reglemente avseende tillsynen över
detaljhandel med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
5

2017/IN205

KF § 188 – Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för
invandrare o Göteborgsregionen år 2018
6

2017/IN071

KS § 181 – Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 2018-2022 samt avtal om
ungdomsmottagning i Lilla Edets kommun 2018-2022
7
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd i form av HVB enligt socialtjänstlagen,
daterad den 17 oktober 2017.
8
Dom från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 20 oktober 2017.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 30 oktober 2017.
10
Dom från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 30 oktober 2017.
11
Beslut från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om
avskrivning, daterad den 1 november 2017.
12
Dom från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen,
daterad den 2 november 2017.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande ersättning för kostnader enligt 8 kap 1 § SoL
daterad den 7 november 2017.
14
Protokoll från tingsrätten gällande vårdnad daterad den 10 november 2017.
15
Dom från tingsrätten gällande vårdnad daterad den 19 oktober 2017.
16
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen i form av
familjehemsplacering, daterad den 23 november 2017.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 104
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 Diarienummer Rubrik
2017
IN230
Tjänst som enhetschef IFO tillsatt
Beslut jml LVU 6 § 11 §
Delegeringsbeslut IFO 2017-10-01 - 201711-30
Beslut faderskap 2017-10-01 - 2017-11-30
Protokoll från individnämndens
arbetsutskottt
Protokoll från individnämndens
arbetsutskottt
Protokoll från individnämndens
arbetsutskottt

Datum
2017-10-31
2017-11-30

2017-10-27
2017-11-10
2017-11-24

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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