Individnämnden protokoll 2018-09-26

Datum:

onsdag 26 september 2018

Tid:

17:00-19:15

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:

fredag 28 september

Paragrafer:

70-75, 79-81

Utses att justera:

Fredrik Enström (C)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Peter Spjuth (V)
Justerare
Fredrik Enström (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Individnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-09-28

2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Peter Spjuth (V)
Fredrik Enström (C)
Vesna Källström (S) ersättare för Minna Salow (S)
Göran Sühl (S) §§ 72-75, 79-81
Ulf Wetterlund (L)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Agnes Svensson (M)ersättare för Susanne Onsdal (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
Elisabeth Beijer, Styrgruppen för social välfärd, GR § 71
Mats Nilsson, Styrgruppen för social välfärd, GR § 71
Matilda Haglund, ekonom § 74
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Innehåll

§ 70
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§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

Upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Besök av styrgruppen för social välfärd (GR)
Ansökan ESF-projekt Kulturcentrum Väst
Beslutsuppföljning individnämnden 2018
Tertialrapport 2 2018 för Individnämnden
Sammanträdesdagar för individnämnden 2019
Övervägande om överflytt av vårdnad
Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1
Föräldrabalken
Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 st
Föräldrabalken
Information
Anmälan av inkomna skrivelser
Redovisning av delegeringsbeslut
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§ 70
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 71
Besök av styrgruppen för social välfärd (GR)
Sammanfattning
Elisabeth Beijer från GRs styrgrupp för social välfärd informerar om GRs uppgifter.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är ett kommunalförbund som ägs av 13
kommuner i Göteborgsområdet och arbetar för kommunerna.
Styrgruppen för social välfärd arbetar bland annat med kompetensförsörjning. En
utmaning är att möta behovet av personal i kommunerna i framtiden. Styrgruppen för
social välfärd arbetar framförallt med personal inom vården såsom undersköterskor och
socialsekreterare.
En annan sak som GR arbetar med just nu är satsning på socialsekreterare. Alla nya
socialsekreterare barn och unga i GRs kommuner får samma
utbildning/kompetensutveckling, Yrkesresan. Konceptet har rönt intresse även från
andra kommuner i landet.
En stor fråga är mottagande och integration, framförallt med fokus på nyanlända
ensamkommande barn men även på andra nyanlända barn.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

5

Individnämnden protokoll 2018-09-26
§ 72
Ansökan ESF-projekt Kulturcentrum Väst (KCV)
Dnr IN 2018/169
Sammanfattning
Kulturcentrum Väst (KCV) i Stenungsund bedriver verksamhet inom LSS och
scenkonst. KCV söker projektmedel från Europeiska Socialfonden. Projektet pågår
2019-2022 och har bland annat som mål att utveckla metoden ”bemötandets scenkonst”
och även nå fler målgrupper. Lilla Edets kommun deltar som partner genom att delta i
styrgruppsarbete och anvisa deltagare från funktionshinder och AMA.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-03
Ansökan ESF KCV 20180831-5
Intentionsförklaring Lilla Edet KCV ESF 180903
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Sker inom verksamheternas befintliga ramar.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 73
Beslutsuppföljning individnämnden 2018
Dnr IN 2018/68
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
Beslutsuppföljning september 2018
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 74
Tertialrapport 2 2018 för Individnämnden
Dnr IN 2018/130
Sammanfattning
Individnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på 620 tkr. Det positiva
resultatet beror till stor del på högre intäkt för ensamkommande barn och unga och
nyanlända än det som budgeterats. Prognosen på helårsbasis är fortfarande osäker. Det
kan komma återkrav från Migrationsverket men det kan också bli så att individnämnden
får de knappt 1 mnkr som kommunen erhållit i extra medel för ensamkommande
ungdomar och som kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om. I den redovisade
prognosen för hela året på drygt –700 tkr är dessa pengar inte medräknade.
IFO har under perioden haft vakanta tjänster. För att klara rättssäkerhet och bibehålla en
rimlig arbetssituation, har IFO under vissa perioder tvingats köpa konsulttjänster till
bistånd, mottag, stöd och försörjning och vuxenstöd. Under sommaren har två av de
fyra enhetscheferna på IFO tyvärr valt att säga upp sig vilket gör personalsituationen
fortsatt ansträngd. IFO:s personalstyrka beräknas bli fulltalig först under senare delen av
2018.
Lilla Edet ska enligt anvisningstalet ta emot 26 nyanlända och kommunen har hittills
tagit emot 16. Migrationsverket har aviserat att situationen i Niger gör att UNHCR
prioriterat det området. Bristen på bostäder är fortsatt hög, men viss beredskap finns att
använda tidigare HVB Varvet som tillfällig lösning.
Arbetslösheten har glädjande nog fortsatt att minska bland både vuxna och ungdomar.
Kostnaden för försörjningsstöd har dock ökat något jämfört med föregående år. Antalet
hushåll är oförändrat men genomsnittstiden ett hushåll uppbär försörjningsstöd har ökat
ytterligare. Antalet hushåll har minskat de senaste åren och många av de som har fortsatt
behov av försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och
insatser från alla berörda parter för att bli redo för arbetsmarknaden eller komma i annan
försörjning.
Lagens tidsgräns för utredningar av barn har huvudsakligen kunnat hållas under perioden.
Kostnaden för placeringar av barn har varit avsevärt lägre än förväntat, men några nya
barn och unga har tvingats placeras i slutet av perioden, vilket kommer att minska
överskottet.
Behovet av externa placeringar på grund av missbruk har under perioden varit betydligt
högre än förväntat. Verksamhetens förhoppning är att ingen ytterligare vuxen
missbrukare under året ska vara i behov av extern placering. Genom en förstärkt
hemmaplanlösning bör detta kunna planeras och förhindras genom IFO nya
öppenvårdsenhet.
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Öppna förskolan har varit stängd relativt stor del av våren p.g.a. att man inte kunde
rekrytera en förskolelärare, men den 17 augusti kunde den öppnas igen med ny personal.
I juni flyttade alla Familjecentralens verksamheter utom Öppna förskolan. Planeringen
att flytta även Öppna förskolan fortsätter för att även fortsättningsvis vara en
Familjecentral.
AMAs resultat för perioden är ett litet underskott främst p.g.a. att SFI-undervisningen
tillfälligt förstärktes under vårterminen för att beta av en kö som uppstått. Samtidigt
saknas i redovisningen några förväntade intäkter från migrationsverket så prognosen för
hela året är en budget i balans för AMAs del.
Antalet extratjänster har ökat från 6 till 8 under perioden. Arbetet med att hitta fler platser
fortsätter kontinuerligt.
Söktrycket till Lärcentrums grundläggande och gymnasiala kurser hösten 2018 är något
lägre än de senaste åren. Kurserna fylls på efter hand och tillsammans med GR har vi
sökt medel för rekryterande insatser att genomföra under hösten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25
Tertialrapport 2 för individnämnden
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
-Yrkanden
Peter Spjuth (S): Individnämnden godkänner tertialrapport 2 2018.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar i rapporten.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med åtgärder för budget i balans enligt upprättat
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkanden och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
1. Individnämnden godkänner tertialrapport 2 2018.
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar i rapporten.
3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med åtgärder för budget i balans enligt
upprättat förslag.
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Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 75
Sammanträdesdagar för individnämnden 2019
Dnr IN 2018/166
Sammanfattning
Förvaltningen tagit fram förslag till sammanträdesdagar för individnämnden och
individnämndens arbetsutskott 2019:
Individnämnden onsdagar kl. 17.00

Individnämndens arbetsutskott fredagar
kl. 8.30

30 januari

18 januari

6 mars (årsrapport 2018, internkontroll,
beslutsuppföljning)

1 februari

17 april

15 februari

28 maj (tisdag) (T1, beslutsuppföljning)

1 mars

21 augusti (taxor och avgifter)

15 mars

2 oktober (T2, beslutsuppföljning)

29 mars

6 november (verksamhetsplan 2020,
sammanträdesdagar 2020)

12 april

11 december (beslutsuppföljning)

26 april
10 maj
24 maj
10 juni (måndag)
20 juni (torsdag)
5 juli
2 augusti
16 augusti
30 augusti
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november
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22 november
13 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Individnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar 2019.

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Förvaltningschefen
Verksamhetschefer
Enhetschefer
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§ 79
Information
Sammanfattning
 Individnämnden diskuterar verksamhetsplan 2019.
 Socialchef Lotte Mossudd, verksamhetschef Pernilla Sundemar och
verksamhetschef Peter Bäcklund informerar om personalförändringar.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 80
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
2
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 28 augusti 2018
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 30 augusti 2018
4
Dom från Hovrätten för västra Sverige gällande hot mot tjänsteman mm daterat den 3
september 2018
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 6 september 2018
6
Dom från tingsrätten gällande laga kraftvunnen dom 2018-08-31, daterad den 5
september 2018
7
Dom från kammarrätten gällande omhändertagande enligt LVU, daterad den 12
september 2018
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 13 september 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 81
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
Individnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut LVU jml 11 §
Delegeringsbeslut IFO 2018-08-01 – 2018-08-31
Faderskap 2018-08-01 – 2018-08-31
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2018-09-07
2018-09-11
2018-08-24
2018-09-07
2018-09-21

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

2018.937

Utvecklande projektledare till
socialtjänsten, A781140

2018-06-18
IN 2018/144

Pernilla Sundemar
Pernilla Sundemar
§2/2018

Utvecklande projektledare till
socialtjänsten, A781140

Pernilla Sundemar
Tjänstetillsättning

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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