Individnämnden protokoll 2020-04-22

Datum:

onsdag 22 april 2020

Tid:

17:00-18:00

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:

fredag 24 april 2020

Paragrafer:

30-31, 33-37, 39-43

Utses att justera:

Frej Dristig (SD)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Zara Blidevik (M)
Justerare
Frej Dristig (SD)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Individnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2020-04-24

2020-05-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Zara Blidevik (M), ordförande
Mohamad Almohamad (S) ersättare för Peter Spjuth (V)
Peter Larsson (C) ersättare för Fredrik Enström (C)
Anders Karlsson (KD) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Göran Sühl (S) ersättare för Minna Salow (S)
Frej Dristig (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
Jeanette Larsson, alkoholhandläggare § 33
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§ 30
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 31
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 33
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker till allmänheten
Dnr IN 2020/42
Sammanfattning
Grästorps Bryggeri AB, org.nr. 559040 – 9107, har den 24 februari 2020 ansökt om
stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten, året runt, för egentillverkad öl
vid tillverkningsstället Grästorps Bryggeri AB, Göteborgsvägen 55, 463 31 Lilla Edet.
Provsmakningstid önskas inomhus bestämd till kl. 11.00 – 01.00 och på uteserveringen
söndag-torsdag kl. 11.00 – 23.00 och fredag – lördag kl. 11.00 – 24.00. Verksamhetens
provsmakningstillfällen kommer till exempel bestå av tillställningar som after work,
bryggerigillen, konferenser och bryggerivisningar. Firman har tecknats av styrelsen. Vid
granskning av finansieringen har inget framkommit som talar emot att tillstånd kan
beviljas. Utredning av personliga och ekonomiska förhållanden visar inte på
olämplighet att bedriva sökt verksamhet.
Förslag till beslut är att bevilja Grästorps Bryggeri AB stadigvarande
provsmakningstillstånd till allmänheten, året runt, för egentillverkad öl vid
tillverkningsstället Grästorps Bryggeri AB under förutsättning att godkänt
kunskapsprov avläggs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08.
Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Peter Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Zara Blidevik (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Enligt 8 kap 7 § alkohollagen beviljas Grästorps Bryggeri AB, org.nr. 559040-9107,
stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten, året runt, för egentillverkad öl
vid tillverkningsstället Grästorps Bryggeri AB inklusive uteservering.
Provsmakningsområdet framgår av ritning.
Provsmakningstiden bestäms till kl. 11.00 – 01.00 inomhus och för uteserveringen
kl. 11.00 – 23.00 söndag – torsdag och kl. 11.00 – 24.00 fredag och lördag.
Beslutet gäller under förutsättning att sökande avlagt godkänt kunskapsprov.
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Beslutet expedieras till
Grästorps Bryggeri AB
Jeanette Larsson
Beslutet skickas för kännedom till
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
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§ 34
Redovisning, placeringar barn och hemmaplanslösningar
Dnr IN 2020/15
Sammanfattning
Externa placeringar av barn och ungdomar följs upp och redovisas till individnämnden
på varje sammanträde. I placeringsfilen framgår, förutom beslutad tidsperiod och
kostnad, också vilken planering som pågår.
Fyra placeringar har avslutats sedan början av mars (mörkgröna rader).
Två nya barn har behövt placeras (röda rader), varav den ena kunnat verkställas i eget
familjehem.
Utifrån vad vi vet idag kan ingen ytterligare placering avslutas innan nämndens
sammanträde i maj.
Månadskostnaden för de placeringar som nu pågår är 1,34 mnkr. Månadskostnaden vid
redovisningen i mars var 1,6 mnkr och i januari 1,99 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14
Redovisning placeringar barn 2020-04-14
Ekonomiska konsekvenser
Planeringen i omställningsarbetet mot en ekonomi i balans följs.
Sociala konsekvenser
Utredningar, bedömningar och förslag till beslut utgår alltid från det enskilda barnets
behov.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 35
Ekonomiuppföljning individnämnden 2020
Dnr IN 2020/8
Sammanfattning
Ekonom har haft avstämning med alla enhetschefer och gått igenom utfall och gjort
prognoser.
Uppföljningen som redovisar individnämndens utfall till och med februari visar på ett
överskott. Uppbokning av kostnader har gjorts. Prognosen efter avstämningar till och
med mars är fortsatt att verksamheten på helårsbasis kommer att följa budget.
Externa placeringar av barn och unga redovisar ett överskridande de första månaderna.
Bedömningen är dock att verksamheten på helårsbasis kommer att följa budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
Ekonomisk uppföljning februari 2020
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen efter mars är att verksamheterna kommer att följa budget.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 36
Ej verkställda beslut enligt SoL 2019
Dnr IN 2019/71
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL är kommunen är skyldig att en gång per kvartal
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Även avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader
skall rapporteras på samma sätt.
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 fjärde kvartalet 2019 har idag tre sådana ej verkställda beslut rapporterats till
IVO.
För samtliga inrapporterade besluten gäller följande:
Lagrum: 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Ärendetyp: Barn och Unga
Typ av bistånd: Kontaktfamilj
Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Beslut nr 1
Beslutsdatum: 2019-07-04

Typ av bistånd: Kontaktperson

Övriga upplysningar i ärendet:
Inga övriga upplysningar
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Beslut nr 2 och 3
Beslutsdatum:

2018-10-24

Typ av bistånd: Kontaktfamilj

Övriga upplysningar i ärendet:
Vi hittar inga lämpliga kontaktfamiljer som svarar mot barnens behov. Vi har haft
annonser ute bland annat på kommunens hemsida, i lokal dagspress och på Facebook
om att vi behöver kontaktfamiljer men vi har hittills haft stora svårigheter att få tag i
kontaktfamiljer som är lämpliga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-28
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 37
Svar till Skolinspektionen gällande tillsyn av skolor i Lilla Edets
kommun
Dnr IN 2020/51
Sammanfattning
Skolinspektionen granskade Lilla Edets kommun på huvudmannanivå och där kom man
fram till att Lilla Edet inte möter författningskraven avseende att verka aktivt för att
vuxna som har rätt till eller önskar delta i särskild utbildning för vuxna (särvux).
Skolinspektionens föreläggande säger att:
Lilla Edets kommun ska som hemkommun aktivt verka för att nå ut till dem i kommunen
som har rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, och motivera dem
att delta i en sådan utbildning.
Förvaltningen föreslår att bristerna åtgärdas enligt följande:
Vuxenutbildningen i Lilla Edets kommun vidtar följande åtgärder för att aktivt verka för
att nå ut till dem i kommunen som har rätt till särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå, och motivera dem att delta i en sådan utbildning, och därmed
avhjälpa de brister som Skolinspektionen lyfter fram.
1. Studie- och yrkesvägledare får ett särskilt uppdrag att genomföra uppsökande
insatser i verksamheter där målgruppen finns och därmed realisera samverkan med
verksamheter inom socialförvaltningen för att aktivt nå målgruppen.
2. Ha en dialog med de utförare som vi köper plats av för att höra hur man anpassar
och utvecklar sin verksamhet för att möta förändringen där särvux inte längre ska vara
en egen skolform utan ingå i komvux.
3. Inkludera och prioritera särvux i årshjulet i kommunikationsplanen för
vuxenutbildningen, vilket innebär tydligare information i annonsering, regelbunden
uppdatering av informationsmaterial. Inte minst med tanke på att särvux snart upphör
som egen skolform och ingår i komvux.
Åtgärderna skickas till bildningsförvaltningen där texten införlivas i kommunens
gemensamma svar till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30
Skolinspektionens beslut inkommet 2019-01-23
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Beslut
Individnämnden beslutar om de ovan föreslagna åtgärderna för att avhjälpa bristerna
och att det är svaret till Skolinspektionen.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Beslutet skickas för kännedom till
Leif Gardtman, förvaltningschef bildningsförvaltningen
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§ 39
Underrättelse om granskning till Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla
Edet
Dnr IN 2020/50
Sammanfattning
Individnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för
Lillmaden 5, Lilla Edets kommun. Förslaget innebär kortfattat att befintlig fastighet kan
delas till två separata fastigheter och befintlig byggrätt för bostadshuset kvarstår.
Planförslaget är enligt samhällsbyggnadsförvaltningens planerings- och exploateringsenhet förenligt med översiktsplanen.
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 24 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14
Underrättelse om granskning till Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Sociala konsekvenser
Inga
Beslut
Individnämnden har inget att erinra mot förslaget.

Beslutet expedieras till
Planerings- och exploateringsenheten
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§ 40
Val av dataskyddsombud för individnämnden
Dnr IN 2020/48
Sammanfattning
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter måste enligt dataskyddsförordningen och
brottsdatalagen utse ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften
för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen
med tillhörande regelverk. Det innebär bland annat att:
 Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 Informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också
 Ge råd om och övervaka genomförandet av konsekvensbedömningar avseende
dataskydd
 Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen.
 Vara kontaktperson för Datainspektionen och samarbeta med Datainspektionen,
till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina
arbetsuppgifter.
I fortsättningen kommer vi att samverka med GR och andra GR-kommuner om ett
gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet på GR nås främst via
e-postadressen dso@goteborgsregionen.se.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
Beslut
Individnämnden utser Madeleine Arvidssom Wäli till dataskyddsombud från och med
2020-05-01, varvid Ingrid Murisojas uppdrag som dataskyddsombud avslutas.
Beslutet expedieras till
Datainspektionen
Maria Olegård, administrativ chef
Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
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§ 41
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om öppna förskolan på Ekaråsen.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om ansökan om paragraf 37-medel
från länsstyrelsen via GR.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om sjukfrånvaron på förvaltningen.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om medel från
Folkhälsoutskottet som beviljats.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om våldspreventionsarbetet.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om ärenden som är på gång.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

16

Individnämnden protokoll 2020-04-22

§ 42
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KS 242020 - Redovisning av SCBs medborgarundersökning 2019 Lilla Edets
kommun
2
KS § 50 - Budgetuppföljning per februari 2020
3
KS § 50 - Pandemiplan för Lilla Edets kommun
4
KS § 66 - Lokalförsörjningsplan 2020
5
Årsrapport ungdomsmottagningen Lilla Edet 2019
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-02-25
7
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-02-26
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-02-27
9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-03-03
10
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-03-23
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-03-30
12
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-04-06
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterad
2020-04-08

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

18

sid 2/2

Individnämnden protokoll 2020-04-22

§ 43
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
Individnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut.
Delegeringsbeslut IFO 2020-02-01 – 2020-03-31
Faderskap 2020-02-01 – 2020-03-31
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2020-03-13
2020-03-25
2020-04-09

Datum

Beskrivning

Paragraf

Ärendenummer

Avsändare/Mottagare

Kategori

2020-03-18

Tjänst 202013 Samordnare/utvecklare, Lilla Pernilla Sundemar
Edets kommun
§1/2020

IN 2020/44

2020-03-24

Tjänstetillsättning

Tjänst som 20208 Socialsekreterare
Ekonomiskt bistånd Lilla Edets kommun

IN 2020/46

Saeed Ardane §1/2020
Tjänstetillsättning

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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