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Beslutande
Peter Spjuth (V), ordförande
Fredrik Enström (C), vice ordförande
Minna Salow (S)
Göran Sühl (S)
Ulf Wetterlund (L)
Agnes Svensson (M) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Peter Larsson (C) ersättare för Susanne Onsdal (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Maria Johnsson (S)

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
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§ 82
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 83
Ej verkställda beslut enligt SoL 2018
Dnr IN 2018/61
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.
Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt
länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en
särskild avgift hos förvaltningsrätten
För andra kvartalet 2018 har fem ej verkställda beslut rapporterats till IVO
För samtliga fem ej verkställda beslut gäller följande:
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Kontaktperson/kontaktfamilj
Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig personal/
uppdragstagare
Beslut nr 1
Beslutsdatum:
2017-05-10
Övriga upplysningar i ärendet:
Detta beslut rapporterades även in under tredje och fjärde kvartalet 2017 samt första
kvartalet 2018. Under hela 2017 och fram till och med 2018-01-31 hade en släkting till
barnet ett provisoriskt uppdrag i väntan på att lämplig person kunde hittas. En person
hittades och utreddes men tackade nej till uppdraget 2018-04-12. Någon ny
kontaktperson har ännu inte hittats. Eventuellt kan behovet tillgodoses genom LSS.
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Beslut nr 2
Beslutsdatum:
2018-01-22
Övriga upplysningar i ärendet:
Familjen erbjöds en kontaktfamilj och de träffades första gången den 26 februari 2018.
Dem 13 mars 2018 tackade vårdnadshavare nej till erbjuden kontaktfamilj. Nytt förslag
på kontaktfamilj har utretts och nyligen godkänts av socialförvaltningen. Planerat
startdatum för denna är nu 2018-09-06.
Beslut nr 3
Beslutsdatum:
2018-01-24
Beslut nummer 4
Beslutsdatum:
2018-03-29
Beslut nummer 5
Beslutsdatum:
2018-03-29
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 324/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-12
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 84
Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2019
Dnr IN 2018/183
Sammanfattning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse har vid möte den 21 september 2018 beslutat
rekommendera medlemskommunerna att fastställa den interkommunala ersättningen för
kommunal vuxenutbildning inom GR.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 347/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
Protokollsutdrag § 387, dnr 2018-00294.713
Styrelseärende 9 - Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2019
Remiss Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2019
Beslut
Individnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta den föreslagna
prissättningen enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds protokoll daterat den 21
september 2018

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Peter Bäcklund, verksamhetschef/rektor
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§ 85
Ansökan om ändring av bolagsform från handelsbolag till
aktiebolag
Dnr IN 2018/180
Sammanfattning
Guldberget Restaurang AB 559147–5933, har ansökt om tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten med ändrad bolagsform från handelsbolag till
aktiebolag. Verksamheten önskas bedrivas som tidigare i samma lokaler på
Göteborgsvägen 28, 463 30 Lilla Edet, i samma omfattning med tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten året runt och med serveringstid kl. 11.00-24.00.
Verksamheten kommer drivas som tidigare, d.v.s. som restaurang.
Sökande, restaurangens lokaler och verksamhet bedöms uppfylla alkohollagens högt
uppställda krav. Några omständigheter som ger anledning att ändå avslå ansökan har
inte framkommit i utredningen. Det finns heller ingenting som framkommit som gör att
villkor bedöms som nödvändiga.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 348/2018
Tjänsteskrivelse/utredning daterad 2018-10-18
Ritning över serveringsområdet
Beslut
Enligt 8 kap 2 § alkohollagen beviljas Guldberget Restaurang AB 559147–5933,
tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten året runt på Restaurang Guldberget. Serveringsområdet framgår av
ritning.
Serveringstiden bestäms till kl. 11.00 - 24.00.

Beslutet expedieras till
Jeanette Larsson, handläggare
Akten
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§ 86
Revidering av individnämndens delegeringsordning
Dnr IN 2018/175
Sammanfattning
Nuvarande delegeringsordning antogs av individnämnden i maj 2012. Den har sedan
löpande reviderats, senast i maj 2018. Delegeringsordningen har nu gåtts igenom och
det finns behov av några ändringar.
Enhetschef har slutat på sin tjänst och ersatts med ny. I punkt 1.41, 2.28 föreslås ändring
av namn från enhetschef Anna Österlund till enhetschef Saeed Ardane.
En ny punkt föreslås läggas till. Punkten har tidigare inte funnits med i
delegeringsordningen, vilket den bör göra.
Beslut om ekonomiskt stöd
17 § LMA
Socialsekreterare Se rutin samt
enligt LMA
checklista

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11
Beslut
I punkterna 1.41 och 2.28 ändras namn på enhetschef Anna Österlund till enhetschef
Saeed Ardane.
Individnämndens delegeringsordning kompletteras med följande punkt:
Beslut om ekonomiskt stöd
17 § LMA
Socialsekreterare Se rutin samt
enligt LMA
checklista

Beslutet expedieras till
Socialchef
Verksamhetschef IFO
Nämndsamordnare
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§ 87
Vägledande bestämmelser
Dnr IN 2018/196
Sammanfattning
Individnämnden antog nuvarande Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd,
handläggning och dokumentation april 2018. Vägledande bestämmelser har nu gåtts
igenom och det finns behov av några ändringar. I nuvarande förslag till ändringar är det
som föreslås tas bort överstruket i texten och det som föreslås att läggas till är skrivet
med röd text.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 349/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-11
Individnämndens Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd, handläggning och
dokumentation
Tilläggsyrkande
Ulf Wetterlund (L): Förvaltningen får i uppdrag att justera diskuterade redaktionella
ändringar under Sommarpeng och julklappspeng, Bostadsrätt eller villa,
Stimulansbidrag samt Företagare eller personer med fria yrken.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Ulf Wetterlunds
yrkande och finner att individnämnden bifaller Ulf Wetterlunds (L) förslag.
Beslut
1. Individnämnden antar föreslagna förändringar av Vägledande bestämmelser för
ekonomiskt bistånd, handläggning och dokumentation.
2. Förvaltningen får i uppdrag att justera diskuterade redaktionella ändringar under
Sommarpeng och julklappspeng, Bostadsrätt eller villa, Stimulansbidrag samt
Företagare eller personer med fria yrken.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
Therese Krokström, 1:e socialsekreterare
Saeed Ardané, enhetschef
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§ 88
Remiss avseende Revidering av riktlinjer för Västbus Samverkan för barn och ungas bästa
Dnr IN 2018/137
Sammanfattning
Sedan 2005 finns i Västra Götaland riktlinjer för samverkan mellan kommunerna i länet
och VGR om barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik. Dessa riktlinjer föregick på många sätt lagstiftningen kring individuell
plan enligt SoL och HSL, s.k. samordnad individuell plan (SIP) som kom 2010, men
riktlinjerna innebär också en väsentlig skillnad från lagstiftningen eftersom de också
omfattar verksamheter inom barn och skola i kommunen.
Revidering av riktlinjerna gjordes 2012 och 2017 konstaterades nytt behov av
revidering, dessutom av Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga
samt stödmaterialet, Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning – skolnivå.
Detta för att anpassas till dagens förutsättningar och nuvarande avtal och
överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR.
Remissvaret ska lämnas i en mall på Västkoms hemsida.
Enhetschef barn och unga och verksamhetschef IFO har gått igenom förslaget. Förslaget
är i sin helhet bra. De enda synpunkterna som finns är under rubriken ”Tillämpning,
organisering, avvikelserapportering och uppföljning”. Det behöver förtydligas vem som
har ansvar för att den lokala samverkan sker samt att strukturer och rutiner på lokal nivå
utformas. Med en så otydlig formulering som det nu är kan det bli så att ingen tar ansvar
eller att ansvaret enbart hamnar på kommunen
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 350/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-12
Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V): Under rubriken ”Tillämpning, organisering, avvikelserapportering och
uppföljning” behöver förtydligas vem som har ansvar för att den lokala samverkan sker
samt att strukturer och rutiner på lokal nivå utformas.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
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Beslut
1. Individnämnden ger verksamhetschef IFO i uppdrag att lämna remissvar till
Västkom:
2. Under rubriken ”Tillämpning, organisering, avvikelserapportering och
uppföljning” behöver förtydligas vem som har ansvar för att den lokala
samverkan sker samt att strukturer och rutiner på lokal nivå utformas.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef IFO
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§ 89
Extra sammanträdesdag för individnämnden 2019
Dnr IN 2018/166
Sammanfattning
Individnämnden kommer att behöva välja ledamöter till individnämndens arbetsutskott
före arbetsutskottets första möte, den 18 januari 2019.
Som extra sammanträdesdag för individnämnden föreslås den 9 januari 2019.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 351/2018
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-04
Beslut
Individnämnden beslutar att ha en extra sammanträdesdag den 9 januari 2019 kl. 17.00.

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Verksamhetschefer
Enhetschefer
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§ 90
Information
Sammanfattning
 Individnämnden diskuterar personalsituationen på individ- och familjeomsorgen.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om antal inkomna
orosanmälningar.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 91
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Minnesanteckningar gemensamt möte Nätverk för socialnämndsrepresentanter och
Nätverk för socialchefer 25 maj 2018
2
Minnesanteckningar Nätverk för socialnämndsrepresentanter 5 oktober 2018
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 12 september 2018
4
Dom från förvaltningsrätten gällande vård enligt LVU daterad den 26 september 2018
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 21 september 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 92
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 LVU jml 11 §
Delegeringsbeslut IFO 2018-09-01 – 2018-09-30
Faderskap 2018-09-01 – 2018-09-30
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2018-09-26
2018-10-05
2018-10-19

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

2018.1324

Enhetschef inom Stöd Försörjning och
Bistånd (A794645)

2018-09-14

Lotte Mossudd
Lotte Mossudd §3/2018

IN 2018/181

Enhetschef inom Stöd Försörjning och
Bistånd (A794645)

Lotte Mossudd

2018.1413

1e socialsekreterare Lilla Edets
kommun A809692

Martin Isaksson

2018-09-27
IN 2018/184

Martin Isaksson
§1/2018
1e socialsekreterare Lilla Edets
kommun A809692

Martin Isaksson
Tjänstetillsättning

2018.1417

SAS Socialt ansvarig samordnare
A804594

2018-09-27
IN 2018/185

Lotte Mossudd
Lotte Mossudd §

SAS Socialt ansvarig samordnare
A804594
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Tjänstetillsättning
2018.1470

Enhetschef inom vuxen och mottaget,
A802451

2018-10-02
IN 2018/189

Pernilla Sundemar
Pernilla Sundemar
§3/2018

Enhetschef inom vuxen och mottaget

Pernilla Sundemar
Tjänstetillsättning

2018.1482

Boendestödjare med
samordningsansvar över stödboende
A808887

2018-10-04
IN 2018/192

Emil Gusteus

Emil Gusteus §1/2018
Boendestödjare med
samordningsansvar över stödboende
A808887

Emil Gusteus

Tjänstetillsättning

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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