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Beslutande
Ledamöter
Peter Spjuth (V)
Göran Sühl (S)
Britt-Marie Palmcrantz (FP)
Paulina Svenungsson (C)
Fredrik Enström Färjhage (C)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Linnarsson (S) ersättare för Minna Salow (S)
Sofia Kempe (V) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Karl Willborg, verksamhetschef IFO
Ann-Christine Gustafsson, verksamhetschef AMA § 5
Sven Bergelind, socialchef
Annette Alexandersson, enhetschef
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§1
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
 Kedja till jobb – remissyttrande till kommunstyrelsen Dnr 2013/IN238
 Information om ensamkommande asylsökande flyktingbarn
Individnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.
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§2
Information om beslut från IVO gällande anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 2013/IN228 Dpl 750
Sammanfattning
Verksamhetschef Karl Willborg informerar om ärendet.
IVO bedömer att individnämnden i Lilla Edets kommun utrett det anmälda allvarliga
missförhållandet i tillräcklig omfattning. Nämnden har identifierat orsaker till
missförhållandet och vidtagit adekvata åtgärder för att förhindra att liknande
händelser inträffar igen, i enlighet med ovan angivna bestämmelser.
Inspektionen för vård och omsorg avslutar därför ärendet.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 2/2014.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat den 20 december 2013.
Individnämndens beslut § 102/2013.
Lex Sarah-anmälan daterad den 14 oktober 2013.
Individnämndens beslut
Informationen antecknas.
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§3
Information om 2014 års överenskommelse inom området
psykisk ohälsa - bedömningskriterier och anvisningar för
grundkrav och prestationsbaserade mål
Dnr 2013/IN272 Dpl 750
Sammanfattning
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO, psykisk ohälsa – plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016.
För tidsperioden kommer två målgrupper att prioriteras; barn och unga samt personer
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Staten kommer att fördela
630 miljoner kronor till de kommuner som uppfyllt ett antal grundkrav och
prestationsmål. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en
bedömning av om kommuner och landsting har uppnått grundkrav och prestationsmål i
2014 års överenskommelse.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 5/2014.
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 17 december 2013.
Information från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om utvecklingsmedel - Stöd
till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014.
Individnämndens beslut
Individnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om det utvecklingsmedel som är
kopplade till 2014 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa.
Beslutet expedieras till
Karl Willborg, verksamhetschef
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§4
Samråd om Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun
2014-2017
Dnr 2013/IN237 dpl 011
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lilla
Edets kommun för perioden 2014 – 2017.
Individnämnden har fått Bostadsförsörjningsplan 2014-2017 för samråd. Eventuella
synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2014.
Individnämnden lämnar nedanstående synpunkter på förslaget till
bostadsförsörjningsprogram för 2014 – 2017 med utblick över påföljande period.
Programmets huvudsyfte är att klargöra Lilla Edets strategier för bostadsförsörjningen i
kommunen. För att kommunens ska uppnå målet om en årlig befolkningstillväxt på 1 %
behöver 70 – 80 bostäder tillskapas per år. Individnämnden pekar främst att nuvarande
bostadsbrist innebär ett behov att tillskapa mindre och framförallt billiga lägenheter för
personer med en svag ställning på bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 13/2014
Tjänsteskrivelse från socialchefen daterad den 27 januari 2014
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2014-2017.
Individnämndens beslut
Bostadsförsörjningsprogrammet pekar, med hänvisning till länsstyrelsens
bostadsmarknadsanalys, på ett bostadsbehov hos äldre av tillgängligare och tryggare
boende. Gruppen medelålders och äldre har även ett behov av att kunna byta till mindre
boende. Länsstyrelsen bedömer även att de stora ungdomskullar som nu är på väg ut på
bostadsmarknaden kommer att skapa ett ökat behov av mindre, billiga lägenheter.
Mot bakgrund av att programmet även ska ge en utblick över perioden efter 2017 är det
viktigt att beakta den kraftiga ökning av antalet äldre som förväntas. I programmet
anges att Socialförvaltningen uppger att det råder balans för boende för äldre och för
människor med särskilda behov. Den uppgiften var kanske riktig vid tidpunkten då
frågan ställdes, men situationen förändras snabbt i takt med att antalet äldre blir fler och
gruppen som omfattas av olika funktionshinder ökar med ca 10 % årligen.
Mindre lägenheter och framförallt billiga lägenheter efterfrågas i ökad utsträckning av
ungdomar, studenter och personer med en svag ställning på bostadsmarknaden.
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§ 4 forts
Efterfrågan är betydligt större än tillgången. Bostadsförsörjningsprogrammet bör även
beakta statens krav på ett väsentligt ökat mottagande av flyktingar och ensamkommande
barn och unga. Bland dessa grupper kan behovet av bostad uppkomma snabbt och kräva
flexibla lösningar.
I kommunen finns även ett behov av att tillskapa särskilda boenden för personer med
psykosociala funktionshinder.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§5
Kedja till jobb – remissyttrande till kommunstyrelsen
Dnr 2013/IN238 dpl 752
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen har utarbetat en modell, som beskriver en kombination av olika
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som syftar till att den enskilde uppnår en formell
behörighet inom ett visst yrke. Målgruppen för modellen är personer som deltar i
Arbetsförmedlingens program JOB (jobb – och utvecklingsgarantin). Dessa personer
har varit arbetslösa i minst 1,5 år.
Modellen beskrivs i sex steg och börjar med en arbetsträning/praktik under 1 – 3
månader för att ge en orientering i arbetets innehåll. Därefter följer förberedande
utbildning, anställning med särskilt anställningsstöd, validering,
arbetsmarknadsutbildning och avslutas med nystartsjobb. Tidsomfattningen för de sex
stegen är drygt tre år. En anställningsgaranti till personen rekommenderas efter steg 3.
Finansieringen av steg 1 och 2 bygger på aktivitetsstöd och försörjningsstöd. Steg 3
finansieras med särskilt anställningsstöd och stöd med kommunala medel. Steg 4 och 5
bygger på aktivitetsstöd och försörjningsstöd. Steg 6 finansieras med statligt
anställningsstöd samt lön med kommunala medel. I dagsläget innebär kostnaden för en
sådan tjänst i steg 6 ca 7000 kr / person och månad.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 12/2014
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 15 januari 2014.
Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr 2013/KS0247-1 dpl
752
Individnämndens beslut
Delar av modellen används redan i Lilla Edets kommun men resterande delar är inte
lämpliga att använda. De bygger på en samfinansiering mellan Arbetsförmedlingen och
kommunen, vilket är en osäker faktor med tanke på att det handlar om en 3-årsperiod.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§6
Information om ensamkommande asylsökande flyktingbarn
Dnr 2013/IN218 dpl 750
Sammanfattning
Verksamhetschef Karl Willborg informerar om hur ärendet med ensamkommande
asylsökande flyktingbarn fortskrider.
Ärendet återkommer regelbundet till nämnden under året.
Lilla Edets kommun har skrivit avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Tidigast den 17 mars beräknas de första att
anlända.
Några familjer har redan anmält intresse för att bli familjehem, barnen kommer i början
att bo på asylboende.
Individnämndens beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§7
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad
den 19 december 2013.
2
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om att stärka
barnens rättigheter i Sverige.
3
Cirkulär 13:66 från Sveriges kommuner och Landsting.
4
Dom från Kammarrätten i Stockholm gällande överklagat beslut om rätt att ta del av
allmän handling daterad den 9 december 2013.
5
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2014.
6
KF § 58/2013 – Taxor och avgifter 2014.
7
Cirkulär 13:68 från Sveriges kommuner och Landsting.
8
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande överklagat bistånd enligt
socialtjänstlagen daterad den 4 december 2013.
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§ 7 forts

9
Cirkulär 13:62 från Sveriges kommuner och Landsting.
10
Cirkulär 13:64 från Sveriges kommuner och Landsting.

Individnämndens beslut
Informationen noteras.
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§8
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 LVU 6 § 11 § daterat den 13 december 2013.
2
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen daterat den 9
december 2013.
3
Ordförandebeslut Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen daterat den 11
december 2013.
4
Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade 2013-11-01 – 2013-12-31.

Individnämndens beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

