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Beslutande
Ledamöter
Peter Spjuth (V)
Göran Sühl (S)
Minna Salow (S)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Enström Färjhage (C)
Tjänstgörande ersättare
Sofia Kempe (V) ersättare för Britt-Marie Palmcrantz (FP)
Thuraya Svensson (KD) ersättare för Anna Lee Alenmalm (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Maria Olegård, kommunsekreterare
Karl Willborg, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustafsson, verksamhetschef AMA §§ 9-13
Sven Bergelind, socialchef
Lena Glavander, förvaltningsekonom
Lotte Mossudd, enhetschef
Annette Alexandersson, enhetschef
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§9
Tillkommande och utgående ärenden
 Närvaro vid sammanträdet.
Individnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.
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§ 10
Närvaro vid sammanträdet
Kommunsekreterare Maria Olegård önskar närvara vid dagens sammanträde.
Individnämndens beslut
Individnämnden beslutar enhälligt att kommunsekreterare Maria Olegård får närvara vid
dagens sammanträde.
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§ 11
Förändring av fördelning av individnämndens resurser i
verksamhetsplanen 2014
Dnr 2014/IN027
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Lena Glavander informerar om förändring av fördelning av
individnämndens resurser i verksamhetsplanen 2014.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 19/2014.
Förändring av fördelning av individnämndens resurser i verksamhetsplanen 2014

Individnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 12
Årsrapport 2013 för individnämnden
Dnr 2013/IN128
Sammanfattning
Individnämndens sammanlagda resultat för året visar ett underskott på -3,2 mkr.
Främsta orsak till avvikelsen är att individnämnden under 2013 haft betydligt högre
kostnader för insatser till barn och unga än förväntat. Kostnaden i samband med att
individnämnden tvingats ingripa med placeringsåtgärder för barn är 5,2 mkr högre än
beräknat. Även kostnaden för insatser till vuxna ligger 0,3 mkr högre än vad som
förutsågs i verksamhetsplanen. Resultatet balanseras till en del upp av att kostnaderna
för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser är lägre än beräknat.
Arbetslösheten i Lilla Edet har ökat kontinuerligt under året och ligger för närvarande i
genomsnitt på 8.5 % som kan jämföras med motsvarande 5.4 % inom GR. Särskilt
anmärkningsvärt är den höga ungdomsarbetslösheten som i genomsnitt under året låg på
18.8%, vilket är 6 procentenheter högre än inom GR. Under december var 20.4 % av
ungdomarna arbetslösa i Lilla Edet.
För att motverka främst ungdomarbetslösheten har arbetsmarknadsavdelningen och IFO
ett nära samarbete för att kunna erbjuda ungdomarna olika former av praktik.
Målsättningen är att skapa ett varierat utbud av praktikplatser som ökar den unges
möjligheter att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller motivera för fortsatta
studier. Arbetsmarknadsavdelningen har under året utökat antalet praktikplatser genom
ett samarbete med omsorgsnämnden och bistår med olika former av transporter och
inköp inom bland annat hemtjänsten. En caféverksamhet har även startats i det nya
trygghetsboendet Hägern.
Trots den ökande arbetslösheten har antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd
minskat med 24 jämfört med föregående år. Däremot fortsätter den genomsnittliga tiden
ett hushåll uppbär försörjningsstöd att öka och ligger för närvarande på 6 mån.
Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat de senaste åren och var 2013 1,6 mkr
lägre än beräknat och 1,2 mkr lägre än föregående år.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 28/2014.
Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom daterad den 12 februari 2014.
Årsrapport 2013 för individnämnden.
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§ 12 forts

Individnämndens beslut
Individnämnden godkänner årsrapport 2013.
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§ 13
Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
Dnr 2014/IN013
Sammanfattning
Enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) har kommunen och polismyndigheten tillsyn
över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.
Enligt tobakslagen (1993:581) 19 § har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller efter anmälan om försäljning av tobaksvaror.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 29/2014.
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare daterad den 14 februari 2014.
Förslag till Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen.
Individnämndens beslut
Tillsynsplan för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl
och tobak för år 2014 i Lilla Edets kommun godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Alkoholhandläggare Jeanette Larsson
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§ 14
Redovisning gällande föreläggande av att vidta åtgärder enligt
6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen för socialsekreterarna på Barnoch familjegruppen på socialförvaltningen i Lilla Edet
Dnr 2013/IN127 Dpl 750
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket (AMV) har den 11 juli 2013 riktat ett föreläggande att kommunen
ska undersöka arbetsmiljön för socialsekreterarna på barn och familjegruppen, redovisa
faktorer i arbetet som medför risk för stressrelaterad ohälsa, göra individuella
riskbedömningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa. I dessa
arbetsmoment ska extern sakkunnig resurs anlitas samt ge varje medarbetare möjlighet
att medverka vid bedömningar och upprättandet av handlingsplaner.
Förslag har utarbetats till redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av AMVs
föreläggande
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 31/2014.
Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 17 februari 2014.
Yrkande
Peter Spjuth (V): På sidan 8 i yttrandet, sista stycket innan rubriken Ärendetyngd ändras
texten från Under januari månad skedde flertalet akuta händelser med placeringar som
följd. För att balansera arbetsbelastningen tecknades avtal med extern konsult om att
utför ett antal utredningar. till Under januari månad skedde flertalet akuta händelser
med placeringar som följd. För att balansera arbetsbelastningen tecknades då avtal
med extern konsult om att utföra tre utredningar.

Beslutsgång
Ordföranden finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Individnämndens beslut
Individnämnden godkänner yttrandet till Arbetsmiljöverket daterat den 17 februari 2014
med ovanstående ändring.
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§ 14 forts

Beslutet expedieras till
Arbetsmiljöverket
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§ 15
Internkontrollrapport för individnämnden 2013
Dnr 2014/IN024
Sammanfattning
Interkontrollen syftar främst till att genom stickprovskontroller skapa möjlighet till en
fördjupad kontroll som komplement till den ordinarie regelbundna uppföljningen och
därmed öka det samlade uppföljningssystemets tillförlitlighet.
Internkontrollplanen för 2013 anger fyra områden för granskning. Dessa är utvalda med
utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.
Internkontrollen har varit ett viktigt instrument ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv
och visar på förbättringsområden som kommer att följas upp ytterligare.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 26/2014.
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 6 februari 2014.
Internkontrollplan 2013.
Individnämndens beslut
Individnämnden godkänner internkontrollrapport 2013.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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§ 16
Internkontrollplan 2014 för individnämnden
Dnr 2014/IN024
Sammanfattning
Individnämnden antar årligen en internkontrollplan där granskningsområdena väljs ut
med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.
Förvaltningen har tagit fram en interkontrollplan för 2014 för att säkerställa
verksamheten och uppföljningen av den interna kontrollen.
Förvaltningschefen redovisar resultatet av internkontrollen en gång per år till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Omsorgsnämnden vill ha en redovisning
efter varje kontrolltillfälle.
Följande uppgifter ska granskas:





Att ärenden handläggs korrekt enligt FvL, SoL, OSL m fl
Att behov av tidiga insatser tillgodoses
Kontroll av att arbetsplaner upprättas och följs upp
Kontroll av omfattning och rutiner vid inköp av förbrukningsmaterial vid
AMA;s verksamheter

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 13 februari 2014.
Förslag på internkontrollplan 2014
Individnämndens beslut
Individnämnden godkänner internkontrollplan 2014.
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§ 17
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 7 februari 2014.
2
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 28 januari 2014.
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 24 januari 2014.
4
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 24 januari 2014.
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 17 januari 2014.
6
KS § 5/2014 - Organisationsöversyn.
7
Cirkulär 13:60 från Sveriges kommuner och Landsting.
Individnämndens beslut
Informationen antecknas.
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§ 18
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av individnämnden antagen delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas
till individnämnden. Redovisningen innebär inte att individnämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det individnämnden fritt att återkalla
lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut.
1
Ordförandebeslut jml LVM 13 § daterat den 20 januari 2014.
2
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen daterat den 20
januari 2014.
3
Delegeringsbeslut faderskap daterade 2013-11-01 – 2014-01-31.
4
Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade 2014-01-01 – 2014-01-31.

Förslag till beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

