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Beslutande
Peter Spjuth (V) ordförande
Karl Jändel (V) ersättare för Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Fredrik Färjhage Enström (C) ersättare för Eva Lejdbrandt (L)
Paulina Svenungsson (C) vice ordförande
Anna-Lee Alenmalm (M)
Agnes Svensson (M) ersättare för Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Sven Bergelind, socialchef
Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
Annette Alexandersson, enhetschef
Pernilla Sundemar, enhetschef §§ 1-6, 8
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§1
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Närvaro vid sammanträdet.
Beslut
Individnämnden godkänner dagordningen.
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§2
Närvaro vid sammanträdet
Sammanfattning
Kommunpolis Jack Lennartsson önskar närvara vid dagens sammanträde, § 8.

Beslut
Individnämnden godkänner enhälligt att kommunpolis Jack Lennartsson närvarar vid
dagens sammanträde, § 8.
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§3
Förslag till tillägg i delegationsordningen
Dnr 2017/IN027
Sammanfattning
Lärcentrum har en nyinrättad tjänst som biträdande rektor om 50%. I nuvarande
delegationsordning står följande:
8.01 Beslut om
Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef
inköp eller hyra av
material och
utrustning för
verksamhet

Förslag till förändring i texten:
8.01 Beslut om
inköp eller hyra av
material och
utrustning för
verksamhet

Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef/
biträdande rektor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 24 januari 2017
Beslut
Ovanstående förändring i delegeringsordningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef/rektor Arbetsmarknadsavdelningen
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§4
Förslag till ändringar i individnämndens delegationsordning
Dnr 2016/IN259
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning antogs av individnämnden i maj 2012. Den har sedan
löpande reviderats.
Ärendet
Punkt 1.05 i delegationsordningen gäller ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Nuvarande lydelse är:
1.05 Beslut om arvode till
kontaktperson, kontaktfamilj
eller avlastningshem

4 kap 1§
SoL

Områdessekreterare
Se vägledande
socialsekreterare
bestämmelser om
psykiatrisjuksköterska försörjningsstöd mm,
samt kommunförbundets cirkulär

I punkt 44 i Individnämndens vägledande bestämmelser om försörjningsstöd mm
”Ekonomisk ersättning till kontaktpersoner/kontaktfamiljer” står:
Lilla Edets kommun följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer.
Ersättning enligt riktlinjer
Del områdessekr
Därutöver
Del enhetschef
Det innebär att delegationsordningen och vägledande bestämmelser inte
överensstämmer. Delegationsordningen föreslås ändras till lydelsen i vägledande
bestämmelser och punkt 1.05 föreslås ändras till:
1.05 Beslut om arvode till
kontaktperson, kontaktfamilj
eller avlastningshem

4 kap 1§
SoL

Områdessekreterare
Enhetschef

Se vägledande
bestämmelser om
försörjningsstöd mm,
samt kommunförbundets cirkulär

Föreslagen justering innebär att endast områdessekreterare har delegation att fatta
ersättningsbeslut i enlighet med SKLs rekommendationer. Ersättningar därutöver
föreslås delegerat till enhetschef.
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Punkterna 1.34 och 1.35 har följande lydelse:
1.34 Beslut om att utredning inte skall
inledas eller att inledd utredning skall
läggas ner. Lägga ner utredning som
inletts med anledning av ansökan om
personen återtagit ansökan.
1.35 Beslut att inkommen LOBanmälan, trafiknykterhetsbrott, LTO
inte skall föranleda någon utredning.

11 kap 1 § SoL

Enhetschef/psykiatrisj
uksköterska
Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

I punkt 1.34 är det som står i första meningen delegerat till enhetschef och det som står i
andra meningen till psykiatrisjuksköterska och socialsekreterare. Detta framgår inte
tillräckligt tydligt.
I punkt 1.35 är det delegerat till socialsekreterare att besluta att inkommen LOBanmälan, trafiknykterhetsbrott, LTO inte skall föranleda någon utredning. LTO (Lagen
om tillfälligt omhändertagande) avskaffades 1984 när den nya polislagen trädde i kraft.
LTO har missats att tas bort från delegationsordningen.
Det kommer relativt många meddelande till nämnden om att personer har elskuld eller
hyresskuld. Få av dessa ger anledning för nämnden att vidta några åtgärder. Detsamma
gäller meddelande om störningar i boendet. Punkt 1.35 föreslås därför kompletteras och
förslag till ny lydelse av punkterna 1.34 och 1.35 är:
1.34 Beslut om att utredning inte skall
inledas eller att inledd utredning skall
läggas ner.
Lägga ner utredning som inletts med
anledning av ansökan om personen
återtagit ansökan.
1.35 Beslut att inkommen anmälan om
LOB, trafiknykterhetsbrott, elskuld,
hyresskuld eller störning i boendet inte
skall föranleda någon utredning.

11 kap 1 § SoL

Enhetschef

Socialsekreterare
psykiatrisjuksköterska
11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
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Punkt 2.28 och 2.29
Enligt 43§ LVU punkt 2 ska polismyndigheten lämna biträde på begäran av
socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. I nuvarande
delegationsordning står följande:
43 § LVU
2.28 Beslut att begära polismyndighetens
Individnämndens
biträde för att genomföra beslut om vård
arbetsutskott
eller omhändertagande med stöd av LVU
43 § LVU
2.29 Kompletterande beslutanderätt:
Individnämndens
Beslut om begäran om biträde av polis för
ordförande eller
att genomföra beslut om vård eller
ledamot av
omhändertagande med stöd av LVU om
arbetsutskottet
individnämndens beslut inte kan avvaktas
Ett beslut om polishandräckning behöver ofta fattas snabbt och kan behövas både då
vården inleds men även då ett barn eller en ungdom avviker från vård. Om detta sker
under kontorstid är det lämpligast att beslutet är delegerat även till chefer. Förslag till
förändring i delegationsordningen:
43 § LVU Ordförande
2.28 Beslut att begära
polismyndighetens biträde för att
Vice ordförande
genomföra beslut om vård eller
Ledamot Minna Salow
omhändertagande med stöd av LVU
Enhetscheferna Annette
Alexandersson
Anna Österlund
och Pernilla Sundemar
Verksamhetschef Lotte
Mossudd
43 § LVU Individnämndens
2.29 Kompletterande beslutanderätt:
Beslut om begäran om biträde av polis
ordförande eller ledamot av
för att genomföra beslut om vård eller
arbetsutskottet
omhändertagande med stöd av LVU om
individnämndens beslut inte kan
avvaktas
I punkt 7.03 delegeras ”Beslut om tillfälligt tillstånd i avvaktan på individnämndens
beslut om permanent tillstånd” till handläggare. Vi har fått information från
Länsstyrelsen om att det inte är möjligt att delegera detta. Om inte ansökan utretts klart
kan inget tillstånd beviljas, inte heller ett tillfälligt. Punkten 7.03 föreslås därför utgå ur
delegationsordningen.
7.03 Beslut om tillfälligt tillstånd i
8 kap 2 § alkohollagen Handläggare
avvaktan på individnämndens beslut
om permanent tillstånd”
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I punkt 7.04 står följande:
7.04 Beslut om utvidgade och
8 kap 2 § alkohollagen Handläggare
förändrade serveringstillstånd,
förändrad serveringsyta, uteserveringar,
provsmakning, kryddning av snaps,
minibar och roomservice samt ändrat
alkoholutbud

På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får
servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet (rumsservering). På sådant hotell får
även servering från minibar på hotellrummet ske. Det krävs inget separat beslut om
detta. Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan
till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna
serveringsrörelsen. Inte heller för detta krävs separat beslut.
Punkt 7.04 bör ändras till:
7.04 Beslut om utvidgade och förändrade
serveringstillstånd, förändrad
serveringsyta, uteserveringar,
provsmakning samt ändrat alkoholutbud

8 kap 2 § alkohollagen Handläggare

Enligt 21 § tobakslagen (2010:682) får en tillsynsmyndighet besluta att en tobaksvara
ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut
till försäljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter. I samma paragraf står
det att varan får förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg om ägaren inte vidtagit
rättelse och det inte gjorts sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med denna lag
eller anslutande föreskrifter.
I nuvarande punkt 7.14 står det:
7.14 Omhändertagande av tobaksvara

21 § tobakslagen

Handläggare

Beslut att förstöra varan är dock inte delegerat varför delegationsordningen föreslås
kompletteras med detta. Ett sådant beslut är ingripande och inte bråttom varför
delegationen föreslås läggas på arbetsutskottet.
7.14 Omhändertagande av tobaksvara
Förstörande av omhändertagen tobaksvara

21 § tobakslagen

Handläggare
Arbetsutskottet

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 10/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 20 januari 2017
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Beslut
Individnämnden antar föreslagna ändringar och kompletteringar av
delegationsordningen.

Beslutet skickas för kännedom till
Enhetschefer
Verksamhetschef
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§5
Redovisning av köp av konsulttjänster inom IFO
Dnr 2017/IN017
Sammanfattning
Individnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa köp av konsulttjänster
inom IFO. I uppdraget ingår inte att redovisa köp av juridiska tjänster,
förtroendetandläkare eller dylikt.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 11/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 10 januari 2017
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
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§6
Information om Migrationsverket ökande antal avslag på
ensamkommande barns asylansökningar och verkets
uppskrivning av barnens ålder
Dnr 2016/IN279
Sammanfattning
Ett tilltagande antal barn får nu avslag på sina asylansökningar av Migrationsverket.
Verket skriver ofta även upp deras ålder till att vara äldre än 17 år. Det får
återverkningar på individnämndens arbete med de ensamkommande.
Staten har genom verket, det övergripande ansvaret även för ensam-kommande
asylsökande barn, medan kommunen har ansvaret för barnens boende och omvårdnad,
fram tills de blir 18 år. För alla asylsökande som är eller blir 18 år har verket ensamt det
fulla ansvaret asylsökandes omvårdnad och boende.
Verket har tidigare vid flera tillfällen, senast vid årsskiftet 2015/16 fått kritik från JO för
att sluta hantera en asylsökandes som varande barn för att verket bedömer personen som
varande minst 18 år. Även verket tillämpar numera principen om barns bästa.
Inte minst sedan hösten 2016 har verket i ett ökande antal skrivit upp personens ålder
till att vara minst 18 år. En kommun har ändå möjlighet att fortsätta att betrakta
personen som varande under 18 år och därmed ge personen fortsatt bistånd i form av
boende för barn. En kommun ska inte ge bistånd till en asylsökande som är 18 år eller
äldre dels eftersom behovet ”kan tillgodoses på annat sätt” och dels utifrån att sådana
personer inte tillhör kommunens ansvar enligt LMA. Verkets företrädare har både vid
regionala möten, t.ex. inom GR och centralt till SKL meddelat att verket inte kommer
att lämna ersättning till kommunen i de fall kommunen ger bistånd till en person som
verket anser vara minst 18 år.
I nämndens boenden för ensamkommande har det inte varit något större problem när en
ungdom ska flytta till verkets boende på grund att den fyller 18 år utifrån vad personen
uppgett för födelsetid vid ansökan om asyl. Däremot leder verkets senare besked om att
verket kommit fram till att personen är betydligt äldre än vad den uppgett vid
asylansökan ofta till kraftiga stressreaktioner hos personen. Beskedet är dessutom
genomgående kopplat till ett samtidigt avslag på asylansökan och har i flera fall lett till
att personen gjort suicidförsök eller agerat ut i våld gentemot personalen på boendet.
En fråga för nämnden är om nämnden ska ge fortsatt bistånd till personer som enligt den
myndighet som har det övergripande ansvaret för alla asylsökande inklusive barn,
Migrationsverket, ger beskedet att de är vuxna.
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SKL är aktiv i frågeställningen men har inte någon rekommendation till kommunerna
utan vill avvakta att en rättspraxis uppnås.
JO är mycket tydlig i att den av personen uppgivna åldern bör godtas om det inte
uppenbart är missvisande. Kommunen har i praktiken ingen egen möjlighet att avgöra
om en person är 17 eller 18 år. Kommunen bör dock kunna förlita sig på att verket, inte
minst utifrån JOs kritik, numera noga prövat personens ålder.
För att åldersfrågans konsekvenser för den enskilde ska vara rättssäker kan gode man
begära om inhibition hos Förvaltningsrätten om nämnden ger ett avslag på fortsatt
bistånd.
Vad gäller nämndens möjligheter att få ersättningar från verket för personer som verket
betraktar som vuxna i strid mot vad personen själv uppgett för ålder råder oklarhet. Det
finns en kammarrättsdom som säger att verket gjorde rätt i att avslå en kommuns
ansökan om ersättning. Den domen kom dock före JOs uttalande att verket i princip ska
agera utifrån den ålder personen uppgett. Det finns en senare förvaltningsrättsdom som
säger att kommunen har rätt till ersättning tills lagakraftvunnet beslut/dom finns där
frågan om ålder är med i avgörandet. Denna dom har verket överklagat och något
avgörande finns ännu inte.
Inom GR är det hittills bara Göteborg som bestämt sig för ett principiellt agerande,
Göteborg går på den av verket angivna åldern.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 13/2017
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 1 december 2016
Individnämnden ajournerar sig kl. 18.00-18.25.
Yrkande
Peter Spjuth (V): Ärendet återremitteras för fortsatt handläggning. Förvaltningen får i
uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning utifrån olika scenarier (vid beslut om att
ungdomarna får bo kvar i kommunen), samt en tydlig beskrivning av rättsläget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Ärendet återremitteras för fortsatt handläggning. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram
en kostnadsberäkning utifrån olika scenarier (vid beslut om att ungdomarna får bo kvar i
kommunen), samt en tydlig beskrivning av rättsläget.
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Beslutet expedieras till
Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson
Enhetschef Emil Gusteus
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§7
Verksamhetsplan 2017 för individnämnden
Dnr 2017/IN024
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
arbetslösa mot den reguljära arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 24 januari 2017
Förslag på verksamhetsplan 2017
Yrkanden
Peter Spjuth (V): Prioriterat mål 4, punkt 2; Aktiv samverkan i arbetet med det
kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar och unga vuxna, 16-24 år ändras till;
Aktiv samverkan i arbetet med ungdomar och unga vuxna, 16-24 år.
I nämndens egna mål, punkt 5 ändras Utfall 2016 från 15% till 48,3%.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden godkänner verksamhetsplan 2017 med följande ändringar:
 Prioriterat mål 4, punkt 2; Aktiv samverkan i arbetet med det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar och unga vuxna, 16-24 år ändras till; Aktiv
samverkan i arbetet med ungdomar och unga vuxna, 16-24 år
 I nämndens egna mål, punkt 5 ändras Utfall 2016 från 15% till 48,3%.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§8
Drogvaneundersökningen
Dnr 2017/IN025
Sammanfattning
Folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin och kommunpolis Jack Lennartsson informerar
om drogvaneundersökningen.
Eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet, måste skillnaderna mellan kommuner
och över tid tolkas försiktigt. Mindre förändringar och skillnader kan bero på
tillfälligheter. Undersökningen ska också ses som ett komplement till andra
undersökningar och är viktiga i det förebyggande arbete som ständigt pågår. Vid
undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna inte myndiga. Ändå får många tag på
tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar,
kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina föräldrar.
Det har skett en minskning från 46% till 23% bland Lilla Edets 17-åringar som uppger
att de en eller flera gånger blivit serverad alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin
18-årsdag. Statistiken visar att ungdomars möjligheter att få tag på narkotiska preparat
har ökat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott § 25/2016
Undersökning om elevers drogvanor
Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden noterar informationen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§9
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 10
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 143 – Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
2

Dnr 2016/IN231

KF § 135 – Taxor och avgifter för arbetsmarknadsavdelningens servicetjänst
3

Dnr 2016/IN199

KF § 137 – Taxor och avgifter inom individ- och familjeomsorgen
4
KF § 116 – Mål- och resursplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 1 december 2016.
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 29 november 2016.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande omhändertagande enligt LVU daterad den 9
december 2016
8
Beslut från kammarrätten gällande överklagan av beslut gällande ekonomiskt bistånd
daterat den 8 december 2016
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9
Beslut från kammarrätten gällande överklagan av beslut gällande ekonomiskt bistånd,
fråga om prövningstillstånd, daterat den 8 december 2016
10
Beslut från kammarrätten gällande överklagan av beslut gällande ekonomiskt bistånd,
fråga om prövningstillstånd, daterat den 8 december 2016
11
Dom från kammarrätten gällande omedelbart omhändertagande för vård av unga daterad
den 19 december 2016
12
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 14 december 2016.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 14 december 2016.
14
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 14 december 2016.
15
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 22 december 2016.
16
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 4 januari 2017.
17
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVU daterad den 16 januari 2017.
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 11
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.
Diariear Diarienummer Rubrik
2017
IN006
Tjänsterna tre socialsekreterare tillsatta
2017
IN009
Tjänstetillsättning arbetsledare skogslaget
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4
kap 1 § sol
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4
kap 1 § sol
Beslut faderskap 2016-12-01-2016-12-31
Delegeringsbeslut IFO 2016-12-01-2016-12-31
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott

Datum
2017-01-03
2017-01-09
2016-12-02
2016-12-27
2017-01-10
2017-01-03

2016-12-16
2017-01-09
2017-01-20
2017-01-24

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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