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Beslutande
Peter Spjuth (V) ordförande
Minna Salow (S)
Maria Johnsson (S) ersättare för Göran Sühl (S)
Fredrik Färjhage Enström (C) ersättare för Paulina Svenungsson (C) vice ordförande
Karl Jändel (V) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Susanne Onsdal (MP)
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Sven Bergelind, socialchef
Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef AMA
Annette Alexandersson, enhetschef
Pernilla Sundemar, enhetschef
Emil Gusteus, enhetschef
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§ 29
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Individnämnden godkänner dagordningen.
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§ 30
Kvalitetsredovisning Lärcentrum 2016
Dnr 2017/IN056
Sammanfattning
Skolverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete gäller för alla som arbetar
inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Det systematiska kvalitetsarbetet
ska dokumenteras.
Kvalitetsredovisningen för 2016 har som underlag den årligen genomförda
deltagarenkäten, statistik från uppföljningssystemet ALVIS, betygsanalyser samt
effektstudien ”ett år senare” för gymnasiekurser våren 2015.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 74/2017
Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2017
Kvalitetsredovisning/Lärcentrum för 2016
Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (Skolverkets Allmänna Råd från 2012
ISBN:978-91-87115-78-3)
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Ann-Christine Gustavsson, Verksamhetschef/Rektor Arbetsmarknadsavdelningen
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§ 31
Förslag till ändring i boenderegler för stödboende
Dnr 2017/IN016
Sammanfattning
I verksamhetsbeskrivning för stödboende antagen 2016-08-31 finns följande regel:
Ungdomen får inte ha någon inneboende eller övernattande gäster.” Regeln bygger på
de regler som tidigare används för ungdomsboende och ska motverka att lägenheterna
används som tillhåll för andra än de som lägenheterna är avsedda för. De
ensamkommande ungdomarna har på grund av migrationsprocessen ofta separerats från
vänner och släkt. Regeln riskerar därmed att hindra de ensamkommande ungdomarna
från social samvaro med vänner och släktingar som bor utanför Lilla Edets kommun och
motverkar utvecklande av sociala relationer. Förslaget är att i likhet med kommunens
HVB för ensamkommande barn låta föreståndare för boendet fatta beslut om besökare
har rätt till övernattning. Boendepersonalen kan därmed utifrån brandsäkerhetssynpunkt
bibehålla en överblick på vilka som vistas i stödboendet nattetid om olycka skulle
inträffa.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 98/2017
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 10 januari 2017
Verksamhetsbeskrivning antagen 2016-08-31
Beslut
Regler för stödboende ändras i verksamhetsbeskrivning från
”Ungdomen får inte ha någon inneboende eller övernattande gäster.” till
”Ungdomen får inte ha någon inneboende. Ungdomen får ha övernattande gäster om
detta på förhand godkänts av föreståndare”
Samt att sammanställning av brandskyddsåtgärder i varje stödboende
”Inneboende eller övernattande gäster är inte tillåtet” ändras till
”Inneboende är ej tillåtet. De boende får ha övernattande gäster om detta på förhand
godkänts av föreståndare”
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Beslutet expedieras till
Enhetschef
Föreståndare
Verksamhetschef
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§ 32
Ansökan om tjänstledigt för studier med bibehållen lön
Dnr 2017/IN059
Sammanfattning
Anna arbetar som socialsekreterare med myndighetsutövning Barn och Unga. Hon utför
sitt arbete väl men för detta krävs särskild behörighet, något som Anna inte har. Vi har
sökt dispens för Anna men har inte fått besked ännu. För att Anna ska få behörighet kan
vi erbjuda henne en utbildning via GR. Detta gjorde i våras men platserna där var för få
varför ingen från Lilla Edet blev antagen. Den utbildningen sker på arbetstid och kostar
6000 kr. Den ger inte heller några högskolepoäng. Anna strävar själv efter ökad
kompetens och har genomgått flertalet kurser på kvällstid. Hon har sökt till nämnda
kurs på kvällstid ett flertal tillfällen men platserna är få. Hon har nu antagits till en plats
på dagtid. Kursen startar v 18 och slutar v 22. Anna gör bedömningen att hon kan arbeta
50 % samtidigt som hon genomför studier på 100 %. Jag instämmer med Annas
bedömning.
Att bevilja Anna tjänstledigt med bibehållen lön gynnar inte bara Anna själv utan även
arbetsgivaren utifrån att hon efter genomförda studier har behörighet att utföra
arbetsuppgifter innehållande myndighetsutövning Barn och Unga.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 76/2017
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 16 februari 2017
Beslut
Anna Andersson beviljas tjänstledigt med bibehållen lön i en omfattning av 50 % under
perioden 2017-05-02 – 2017-06-02 i syfte att genomföra studier på Högskolan Väst.

Beslutet expedieras till
Anna Andersson, socialsekreterare
Annette Alexandersson, enhetschef
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§ 33
Rappport från arbete enligt den s.k. "Gävlemodellen"
Dnr 2017/107
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
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 18 april 2017
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Enhetschef Anna Österlund
Beslutet skickas för kännedom till
Verksamhetschef IFO
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§ 34
Förslag till ändring av Vägledande bestämmelser för
ekonomiskt bistånd
Dnr 2017/IN070
Sammanfattning
Behov föreligger av att uppdatera Vägledande bestämmelser vad gäller högsta
godtagbara boendekostnad och bistånd till tandvård samt tillägg kostnader för internet.
Högsta godtagbara hyreskostnad för en lägenhet i Lilla Edets kommun är idag lägre än
Försäkringskassans riktlinjer vid bedömning av bostadsbidrag samt bostadstillägg. I
deras riktlinjer räknas Lilla Edet till Stor-Göteborg och hyresnivåerna är högre än
godkänt idag.
Skolungdomar förväntas kunna kommunicera med sina lärare via olika digitala
plattformar och skolarbeten ska skickas in digitalt vilket kräver att hushållet har
internet. Även vuxna kan ha behov av internet, t.ex. arbetssökande. Kostnad för internet
ingår inte i riksnormen och finns heller inte reglerat i Vägledande bestämmelser.
Kostnader för tandvård kan enligt vägledande bestämmelser beviljas efter
kostnadsförslag. Allt fler tecknar en privat tandvårdsförsäkring. Det innebär att man får
en månadskostnad för tandvård utifrån den status man har när man tecknar försäkringen.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 148/2017
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 1 mars 2017
Yrkande
Minna Salow (S): Under punkt 32 ändras Faktisk månadskostnad till Faktisk
månadskostnad för folktandvårdens tandvårdsförsäkring.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Minna Salows (S) förslag.
Beslut
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd m.m. ändras enligt följande:
Nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad i punkt 18, Bostad, ändras till följande:
Del soc.sekr.
Del enhetschef
1 rok ung vuxen 18-25 år
4100 kr
4500 kr
1-2 vuxna
5400 kr
6500 kr
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6000 kr
7500 kr
9000 kr
+ 500 kr per extra barn

7500 kr
8500 kr
10,500 kr
+1000 kr per extra barn

Under punkt 34, TV och dator, läggs Internet till:
”Kostnad för internet kan om behov föreligger medräknas som godtagbar utgift vid
ansökan om ekonomiskt bistånd. Ett godtagbart internetabonnemang för en familj med
barn i skolåldern är 199 kr och för övriga 99 kr.
99 kr/199 kr
del soc.sekr”
Under punkt 32, Tandvård, läggs till:
”Kostnad för Folktandvårdens tandvårdsförsäkring medräknas som godtagbar utgift vid
beräkning av ekonomiskt bistånd.
Faktisk månadskostnad för folktandvårdens
del soc.sekr.”
tandvårdsförsäkring

11

Individnämndens protokoll

2017-04-26

§ 35
Förslag till ändringar i individnämndens delegationsordning
Dnr 2017/IN103
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning antogs av individnämnden i maj 2012. Den har sedan
löpande reviderats.
I nuvarande delegationsordning står följande om avgifter:
1.26 Beslut om
egenavgift vid
placering på HVBhem

8 kap 1 §
SoL

Områdessekreterare

1.29 Beslut om
eftergift av
ersättningsskyldighe
t

9 kap 4 §
SoL

Enhetschef

Förvaltningssekreterare var tidigare anställd inom omsorgsnämnden men är numera
anställd inom individnämnden. Individnämndens delegationsordning behöver därför
kompletteras med följande punkter:
Ny punkt
Beslut om avgift vid
8 kap 1 och 2 § Förvaltningssekre Enligt taxor och
placering på stöd- och SoL
terare
avgifter fastställda av
omvårdnadsboende
KF
Ny punkt
Beslut om nedsättning
Förvaltningssekre
eller avskrivning av
terare
avgift samt reducering
vid dubbel
boendekostnad
Ny punkt
Beslut om korrigering
Förvaltningssekre
av debiterad avgift
terare
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Senaste åren när personal ansökt om att få studera några timmar per vecka på arbetstid
under en period, t.ex. mastersprogrammet, har nämnden ställt sig positiv till. Ett förslag
kom upp på senaste nämndsmötet att detta framöver delegeras till tjänsteman,
förslagsvis enligt följande:
Ny punkt
Beslut om studier på arbetstid
upp till 3 timmar per vecka
maximalt 1 termin
För verksamhetschef
För enhetschefer
För övrig personal

Socialchef
Verksamhetschef
Enhetschef

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 149/2017
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 6 april 2017
Beslut
Individnämnden antar föreslagna kompletteringar av delegationsordningen.

Beslutet skickas för kännedom till
Enhetschefer
Verksamhetschef
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§ 36
Information
Sammanfattning
 Socialchef Sven Bergelind informerar om individnämndens ekonomiska
uppföljning efter mars månad.
 Verksamhetscheferna och enhetscheferna informerar om den aktuella
personalsituationen.
 Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson och enhetschef Emil Gusteus
informerar om den aktuella situationen för de ensamkommande barnen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 37
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
INAU § 73 – Ändring av sammanträdesdag för individnämndens arbetsutskott.
2
KS § 50 – Strategi för ett mångfaldssamhälle.
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 1 mars 2017.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 7 mars 2017.
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 8 mars 2017.
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 13 mars 2017.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande bistånd enligt socialtjänstlagen i form av
korttidsboende daterad den 17 mars 2017.
8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 17 mars 2017.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 17 mars 2017
10
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd i form
av bostad daterad den 17 mars 2017.
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 17 mars 2017
12
Dom från kammarrätten gällande överklagat beslut om vård enligt LVU daterad den 27
mars 2017.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 24 mars 2017
14
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 24 mars 2017
15
Protokoll från Göteborgs tingsrätt gällande adoption daterad den 9 februari 2017.
16
Protokoll från Svea Hovrätt gällande överflyttning av barn, fråga om prövningstillstånd
daterad den 6 mars 2017.
17
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 30 mars 2017
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18
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
den 28 mars 2017
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 38
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.
DiarieDiariear nummer

Rubrik
Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende
Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende

Datum
2017-02-21
2017-03-01

Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av stödboende

2017-03-17

Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende

2017-03-31

Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i
form av vistelse på hem för vård eller boende
Beslut faderskap 2017-03-01 - 2017-03-31
Delegeringsbeslut IFO 2017-03-01 - 2017-03-31
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott
Protokoll från individnämndens arbetsutskott

2017-03-03

2017-03-27

2017-04-03

2017-03-28

2017-03-17
2017-03-31
2017-04-13

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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