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Lotte Mossudd, enhetschef

2

Individnämndens protokoll

2014-12-02

Innehåll
Godkännande av dagordning .............................................................................................4
Verksamhetsplan 2015 för individnämnden......................................................................5
Handlingsplan 2015 – 2016 för insatser för personer med psykiska funktionshinder ......6
Tillgång till SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd) ...................................7
Behov av boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn och barn/unga som får
uppehållstillstånd ...............................................................................................................8
Remiss från kommunstyrelsen om förslag om GR-gemensamt arbete med
ensamkommande barn och unga .....................................................................................10
Rapport om ej påbörjade utredningar gällande barn som far illa ....................................11
Information ......................................................................................................................13
Anmälan om inkomna skrivelser .....................................................................................14
Anmälan av delegeringsbeslut.........................................................................................16

3

Individnämndens protokoll

2014-12-02

§ 63
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärenden:
 Remiss från kommunstyrelsen om förslag om GR-gemensamt arbete med
ensamkommande barn och unga. Dnr 2014/IN195
 Rapport om ej påbörjade utredningar gällande barn som far illa. Dnr 2014/IN214
Utgående ärende:
 Indragning av vatten och avlopp till kaffestuga i individnämndens akutboende i
Göta. Dnr 2014/IN188

Beslut
Föredragningslistan fastställs.
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§ 64
Verksamhetsplan 2015 för individnämnden
Dnr 2014/IN183
Sammanfattning
Nämnden ska årligen lämna förslag på verksamhetsplan till kommunfullmäktige. I
verksamhetsplanen redogör nämnden för sin verksamhet utifrån fullmäktiges uppsatta
mål.
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
Individnämndens arbetsutskott § 260/2014.
Förslag på verksamhetsplan 2015.
Beslut
Individnämnden antar verksamhetsplan 2015.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Peter Jimmefors
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§ 65
Handlingsplan 2015 – 2016 för insatser för personer med
psykiska funktionshinder
Dnr 2014/IN156
Sammanfattning
Regeringen beslutade 2012 om en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa
(PRIO-plan) med ett antal strategiska områden för arbetet 2012 – 2016. Som en del i
2013 års uppdrag gjorde Lilla Edets kommun en inventering av personer med psykiskt
funktionshinder. En sammanfattande analys gjordes och utifrån den skapades en enkel
handlingsplan med syfte komma igång med ett förbättringsarbete 2014. En planering av
ett skyddat boende inom kommunen påbörjades redan 2012. Planeringen har fortsatt
under 2014, men behovet har under året bedömts bäst tillgodoses genom de få platser
som köps externt. Vad gäller sysselsättning var planen för 2014 att det samarbete som
initierades med kommunens arbetsmarknadsavdelning 2013 skulle fortsätta och
förbättras i syfte att få mer flytande gränser mellan socialpsykiatrins dagverksamhet och
olika typer av sysselsättningar som arbetsmarknadsavdelningen tillhandahåller för att
underlätta och bättre svara mot brukarnas behov. Detta arbete har pågått under året och
målen är uppnådda. Handlingsplanen för 2015 – 2016 är en fortsättning på 2013 års
inventering och det arbete som gjorts under 2014.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 248/2014.
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 3 november 2014.
Handlingsplan 2015 – 2016 för insatser för personer med psykiska funktionshinder
daterad 2014-10-27 inklusive bilaga ”PRIO-satsning för ökat brukarinflytande i Västra
Götaland”.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 66
Tillgång till SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk
bistånd)
Dnr 2014/IN218
Sammanfattning
SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd. Genom tjänsten kan
handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat
information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen samt
ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och
myndigheter.
Att få tillgång till tjänsten SSBTEK via verksamhetssystemet Treserva är relativt dyrt
och den alternativa lösningen med Multifråga via föreningen Sambruk är ett fullgott
alternativ som också förespråkas av SKL (Sveriges kommuner och Landsting).
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 259/2014.
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 24 november 2014.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ansluta sig till Föreningen Sambruk och Multifråga.
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§ 67
Behov av boendeplatser för ensamkommande asylsökande
barn och barn/unga som får uppehållstillstånd
Dnr 2014/IN199
Sammanfattning
Allt fler ensamkommande barn söker och får asyl i Sverige. Utvecklingen beräknas
pågå under en längre tid. Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag till boende med
cirka 16 platser. Det antalet täcker cirka 70 % av 2015 års behov av platser. I dag finns
inget alternativ för att täcka tillkommande platsbehov 2015/2017.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 246/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 5 november 2014.
Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på egna lokaler och förhyrda
lokaler för att täcka platsbehovet från senhösten 2015 och för 2016.
2. Arbetsutskottet föreslår individnämnden besluta att uppmana kommunstyrelsen
att omedelbart starta upp en samarbetsgrupp med inriktning på dessa frågor.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 68
Barns rätt till egen socialsekreterare vid placering.
Dnr 2014/IN200
Sammanfattning
1 januari 2013 skärptes lagstiftningen avseende individnämndens särskilda ansvar för
placerade barn, såväl i familjehem som på HVB. Skärpningen ålade kommunenes
nämnd att utse en särskilt namngiven socialsekreterare åt barnen. Denna
socialsekreterare, så kallad barnsocialsekreterare, skall ha en fristående roll gentemot
familjehemmet/HVB:et och ha barnets situation och behov i fokus. Efter ett klagomål
till IVO från en pojke placerad på HVB riktade IVO allvarlig kritik mot
individnämnden i Lilla Edet utifrån avsaknade av barnsocialsekreterare för de placerade
barnen. IVO begär att individnämnden i Lilla Edet vidtar åtgärder för att avhjälpa
ovanstående brist samt redovisar vidtagna åtgärder senast 21 november 2014. (Dnr
2014/IN160)
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 247/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 4 november 2014.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en organisationsförändring med syfte att se
över behovet av barnsocialsekreterare.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
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§ 69
Remiss från kommunstyrelsen om förslag om GR-gemensamt
arbete med ensamkommande barn och unga
Dnr 2014/IN195
Sammanfattning
Ett arbete/organisering i GR föreslås för erfarenhetsutbyte, gemensamma strategier,
kunskapsförmedling, metodutveckling och rutinstöd i kommunernas arbete med
ensamkommande barn och unga. Arbetssättet benämns som kommungemensamt
plattformsarbete för målgruppen, och framgår i bilagd handling från GR.
Det är primärt kommunens skolverksamhet och socialtjänst som är berörda av förslaget
från GR. Bland annat kan det i förhållande till Migrationsverket, Skolverket och
Socialstyrelsen vara en fördel att samverka med andra kommuner i gemensamma
frågor.
Under 2015 blir kommunens kostnad, om GRs ansökan beviljas av länsstyrelsen,
kostnaden för utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens personal som deltar i
plattformsarbetet.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 257/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 10 november 2014.
Remiss från kommunstyrelsen.
Beslut
Individnämnden tillstyrker deltagande för socialförvaltningen i det GR-gemensamma
arbetet för ensamkommande barn och unga.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 70
Rapport om ej påbörjade utredningar gällande barn som far illa
Dnr 2014/IN214
Sammanfattning
Ställningstagande till om utredning gällande inkommande anmälningar om barn som
kan fara illa ska inledas eller ej ska vara gjort inom 14 dagar efter att anmälan har
inkommit till nämnden. Dessa utredningar ska sedan vara färdiga inom maximalt 4
månader.
Det har under hösten varit ett högt inflöde av anmälningar. I mitten på november fanns
17 sådana där beslut fattats om att inleda utredning men som inte har kunnat fördelas ut
på socialsekreterare. Sannolikt kommer en mycket stor andel av dessa utredningar, på
grund av personalsituationen inte kunna inledas omgående och i än mindre omfattning
kunna vara avslutade inom 4 månader.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 258/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 19 november 2014.
Individnämnden ajournerar sig kl. 17.50-17.58.
Tilläggsyrkanden
Peter Spjuth (V):
1. Förvaltningen får i uppdrag att rekrytera ytterligare en barnsekreterare en
familjehemssekreterare samt två handläggare till IFO, totalt 4,0 tjänster.
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en Lex Sarah-anmälan om den aktuella
situationen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ordna ett möte mellan individnämndens
arbetsutskott och personal utan arbetsledare.
Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
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§ 70 forts

Beslut
1. Individnämnden noterar informationen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att rekrytera ytterligare en barnsekreterare en
familjehemssekreterare samt två handläggare till IFO, totalt 4,0 tjänster.
3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en Lex Sarah-anmälan om den aktuella
situationen.
4. Förvaltningen får i uppdrag att ordna ett möte mellan individnämndens
arbetsutskott och personal utan arbetsledare.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef Sven Bergelind
Verksamhetschef Karl Willborg
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§ 71
Information
Sammanfattning
Inga informationspunkter anmälda.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 72
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KS § 130/2014 –Samarbete om gemensam organisation för konsumentrådgivning samt
budget- och skuldrådgivning i Stenungsund, Orust, Tjörn och Lilla Edets kommuner.
2
Cirkulär 14:39 från SKL – Budgetproposition för 2015.
3
Cirkulär 14:41 från SKL – Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering –
ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 26 september 2014.
5
Dom från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den
15 oktober 2014.
6
Beslut från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 16 oktober 2014.
7
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 22 oktober 2014.
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 22 oktober 2014.
9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 24 oktober 2014.
10
Beslut från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 31 oktober 2014.
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 5 november 2014.
12
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 14 november 2014.
13
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga
om återförvisning, daterad den 17 november 2014.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 73
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.
1
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 14 oktober 2014.
2
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 19 september 2014.
3
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 19 september 2014.
4
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 21 oktober 2014.
5
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 21 oktober 2014.
6
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 21 oktober 2014.
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§ 73 forts

7
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 § daterad den 27 oktober 2014.
8
Ordförandebeslut omplacering daterat den 26 augusti 2014.
9
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 § daterad den 12 november 2014.
10
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av vistelse på hem
för vård eller boende daterat den 23 oktober 2014.
11
Delegeringsbeslut faderskap daterade 2014-10-01 – 2014-10-31.
12
Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade 2014-10-01 – 2014-10-31.
Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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