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Beslutande
Peter Spjuth (V) ordförande
Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Maria Johnsson (S) ersättare för vakant (L)
Fredrik Enström (C) vice ordförande
Agnes Svensson (M) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Sven Bergelind, socialchef §§64-72
Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
Annette Alexandersson, enhetschef
Anna Österlund, enhetschef
Pernilla Sundemar, enhetschef
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§ 64
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:
 Lägesrapport inför tertialrapport 2 (Dnr 2017/IN187)

Beslut
Individnämnden godkänner dagordningen.
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§ 65
Val av ledamot till individnämndens arbetsutskott efter Paulina
Svenungsson (C)
Dnr 2015/IN003

Yrkande
Susanne Onsdal (MP): Fredrik Enström (C) föreslås som ledamot till individnämndens
arbetsutskott efter Paulina Svenungsson (C).
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Susanne Onsdals (MP) förslag.
Beslut
Fredrik Enström (C) väljs som ledamot till individnämndens arbetsutskott efter Paulina
Svenungsson (C).

Beslutet expedieras till
Fredrik Enström
registrator
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§ 66
Beslutsuppföljning september 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 14 september 2017
Beslutsuppföljning
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 67
Sammanträdesdagar för individnämnden 2018
Dnr 2017/IN179
Sammanfattning
Förvaltningen tagit fram förslag till sammanträdesdagar för individnämnden och
individnämndens arbetsutskott 2017:
Individnämnden onsdagar kl. 17.00

Individnämndens arbetsutskott fredagar
kl. 8.30

31 januari

19 januari

7 mars (årsrapport 2017, internkontroll,
beslutsuppföljning)

2 februari

25 april

16 februari

23 maj (T1, beslutsuppföljning)

2 mars

22 augusti (taxor och avgifter)

16 mars

26 september (T2, beslutsuppföljning)

27 mars (torsdag)

24 oktober (verksamhetsplan 2019,
sammanträdesdagar 2019)

13 april

12 december (beslutsuppföljning)

27 april
9 maj (onsdag)
25 maj
8 juni
21 juni (torsdag)
6 juli
27 juli
10 augusti
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
1 november (torsdag)
16 november
7
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30 november
14 december

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 332/2017
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 16 augusti 2017
Beslut
Individnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar 2018.

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Förvaltningschefen
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§ 68
Ändring i individnämndens delegeringsordning
Dnr 2017/IN187
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning antogs av individnämnden i maj 2012. Den har sedan
löpande reviderats. Det har nu upptäckts ett fel samt att delegation på bistånd i form av
öppenvårdsinsatsen familjepedagog bör ändras från enhetschef till socialsekreterare.
Framställa talan i tingsrätten om att utse särskild förordnad vårdnadshavare
I augusti 2015 beslutade Individnämnden att ändra delegationsordningen så att beslut
om att framställa talan i Tingsrätten om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare
delegerades till enhetschef. Orsaken till att ärendet togs upp till ändring var den stora
ökningen av dessa ärenden p.g.a. de ensamkommande flyktingbarnen som kommunen
fick ansvar för. Då de fick permanent uppehållstillstånd upphörde deras god mans
uppdrag och de behöver skyndsamt få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Många
kommuner gjorde detsamma och delegerade dessa beslut, vilket dock visat sig vara
felaktigt.
Socialnämnden har talerätt och partsställning i frågor om ändring i vårdnaden när:
1) en eller båda föräldrarna gör sig skyldiga missbruk eller försummelse eller i övrigt
brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa
eller utveckling (6 kap 7 § Föräldrabalken (FB))
2) ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än
föräldrahemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande
förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller de som har tagit
emot barnet (6 kap 8 § FB)
3) när en eller båda föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap
8a§ FB)
4) när en eller båda föräldrarna dör (6 kap 9 § tredje stycket FB)
Av 10 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL) framgår vilka lagrum i Föräldrabalken som får
delegeras. Ovan angivna lagrum, d.v.s. 6 kap 7 – 9 §§ föräldrabalken finns inte med
bland dessa vilket innebär att socialnämnden inte kan delegera sin beslutanderätt när det
gäller att väcka talan i ovanstående fall (10 kap 5 § SoL).
Med hänvisning till ovanstående ska punkt 5.05 i Individnämndens delegationsordning
tas bort.
5.05 Framställa talan i tingsrätten om att
utse särskilt förordnad vårdnadshavare

6 kap 8a § FB

Enhetschef
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Familjepedagoginsats
Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson, kontaktfamilj eller
avlastningshem är delegerat till socialsekreterare. Däremot är beslut om bistånd i form
av vår egen öppenvårdspersonal, familjepedagoginsats, delegerat till enhetschef. Ofta
används insatsen familjepedagog redan under utredningstiden och i vår strävan att öka
öppna insatser är det lämpligt att delegera insatsen familjepedagog till socialsekreterare.
1.11 Beslut om
4 kap 1 § Enhetschef
Villkor: Beslut angående
familjepedagoginsats SoL
socialsekreterare familjepedagoginsats rapporteras
tillsammans med utredning och arbetsplan
som ligger till grund för beslutet, vid
arbetsutskottets nästföljande sammanträde

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 334/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 4 september 2017
Beslut
Individnämnden antar föreslagna ändringar av delegeringsordningen.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
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§ 69
Tertialrapport 2 2017 för individnämnden
Dnr2017/IN125
Sammanfattning
Individnämndens sammanlagda resultat för perioden visar ett överskott på 1,3 mkr.
Det förväntade årsresultatet är ett överskott på 2,4 mkr.
Överskottet beror i huvudsak på ett lägre försörjningsstöd än förväntat samt att
etableringsbidrag från Migrationsverket betalats ut för fler vuxna flyktingar än beräknat.
Resultatet påverkas även av att en tjänst har vakanshållits. Ersättningar och kostnader
gällande ensamkommande barn redovisas separat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 14 september 2017
Tertialrapport 2 2017 individnämnden.
Tertialrapport 2 2017 enheten för barn och familj
Tertialrapport 2 2017 enheten för mottagning, administration och försörjning
Tertialrapport 2 2017 enheten för vuxenstöd och öppenvård
Beslut
Individnämnden godkänner tertialrapport 2 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Förvaltningschef
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§ 70
Förslag på taxor och avgifter för 2018 inom Individ- och
familjeomsorgen
Dnr 2017/IN153
Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2018.
Det är sedan 1 juli 2017 kommunens ansvar att utöva tillsyn gällande elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare och får för detta arbete ta ut en tillsynsavgift.
Individnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att ändra individnämndens
reglemente så att ansvaret för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
tillfaller Individnämnden. En tillsynsavgift för detta har därför tagits med i förslag till
Individ- och familjeomsorgens taxor och avgifter 2018.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 333/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 1 september 2017
Förslag på taxor och avgifter 2018
Beslut
Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom
individ- och familjeomsorgen 2018 enligt bifogat förslag.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningen
Lotte Mossudd
Beslutet skickas för kännedom till
Jeanette Larsson
Agneta Ahlblom
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§ 71
Utredning sextimmarsdag på uppdrag av Individnämnden - ett
av nämndens mål
Dnr 2017/IN163
Sammanfattning
Fullmäktige har för 2017 som prioriterat mål 8 att Lilla Edet ska vara en attraktiv
arbetsgivare. Individnämnden har utifrån detta som mål att bl.a. utreda möjligheten till
sextimmars arbetsdag.
IFO har sedan några år tillbaka arbetat med kvalitetsutveckling med hjälp av Lean. Vi
har då bl.a. identifierat s.k. tidstjuvar och försökt eliminera dem så lång det går. Det är
tveksamt eller i alla fall mycket svårt att bedöma om det går att effektivisera så mycket
mer att man kan utföra samma arbeta på sex timmar per dag istället för åtta. Skulle den
extra tid för återhämtning som sextimmarsdag skulle innebära göra att man blev så
mycket mer effektiv? Kan man välja ut en grupp som arbetar förkortad arbetstid med
bibehållen lön och hur skulle det i så fall bli för övriga?
En sammanställning har gjorts över kommuner som provat arbetstidsförkortning med
bibehållen lön.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 335/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 5 september 2017
Beslut
Individnämnden avvaktar resultaten av de pågående projekteten och låter dessa vara
vägledande i det fortsatta arbetet.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
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§ 72
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 Barn och Unga inkl EKB har sedan slutet av februari slutförts inom
lagstadgad tid. I augusti var dock två av de avslutade utredningarna en dag sena
vardera. Båda tillhör EKB.
antal avslutade under
perioden

antal sena

170101-170228

38

4

170301-170731

115

0

170801-170831

11

2

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

170101-170731

426

334

31

2944

7

170801-170831

57

48

3

320

5

Av de sammanlagt 34 förhandsbedömningar som pågått mer än 14 dagar pågick 22 st
15 dagar, i de flesta fall p.g.a. en felräkning att en förhandsbedömning kunde pågå t.ex.
från en onsdag till en onsdag. Numera görs alla förhandsbedömningar så snabbt som
möjligt. I vissa fall kan det dock bli så att de pågår längre t.ex. om en anmälan i sig inte
är så oroande att utredning omgående ska inledas och familjen befinner sig på
semesterresa och kommer hem först efter det att tidsgränsen gått ut. I dessa fall finns
skäl att invänta att familjen kommer hem så att samtal kan föras med både föräldrar och
barnet.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 336/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 4 september 2017
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Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef AMA
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§ 73
Övervägande om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 §
Föräldrabalken
Ärendet innehåller sekretess och återfinns i separat protokoll.
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§ 74
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschef Lotte Mossudd informerar om att Pernilla Sundemar blivit ny
verksamhetschef efter Lotte samt hur rekrytering av ny enhetschef efter Pernilla
går.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
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§ 75
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 14
augusti 2017.
2
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 22
augusti 2017.
3
Dom från kammarrätten gällande vård enligt LVU, daterad den 30 augusti 2017.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 23
augusti 2017.
5
Dom från kammarrätten gällande vård enligt LVU, daterad den 30 augusti 2017.
6
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 25
augusti 2017.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 1
september 2017.
8
Dom från kammarrätten gällande vård enligt LVU, daterad den 5 september 2017.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVU, daterad den 5 september 2017.
10
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad den 5
september 2017.
11
Avsägelse från Karl Jändel (V) från uppdraget som ersättare i individnämnden, samt
fyllnadsval
12
Avsägelse från Paulina Svenungsson (C) från uppdraget som ledamot och vide
ordförande i individnämnden, samt fyllnadsval

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 76
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
IN169
Tjänsten verksamhetschef tillsatt
Tjänst som socialsekreterare
2017
IN184
familjehem/familjerätt, A644864
2017
IN186
Tjänst som arbetsmarknadshandläggare, A638370
Ordförandebeslut ansökan om bistånd enligt 4 kap
1 § Sol i form av vistelse på hem för vård eller
boende
Ordförandebeslut jml Sol 4 kap 1 §
Omplacering enligt 6 kap 1 § SoL i form av
vistelse på hem för vård eller boende
Omplacering enligt 6 kap 1 § SoL i form av
vistelse på hem för vård eller boende
Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form
av kontaktperson
Delegeringsbeslut IFO 2017-08-01 - 2017-08-31
Beslut faderskap 2017-08-01 - 2017-08-31
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott

Datum
2017-09-12
2017-08-25
2017-08-30

2017-08-23
2017-08-29
2017-09-06
2017-09-04
2017-08-10

2017-09-01
2017-09-15

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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