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Beslutande
Zara Blidevik (M), ordförande
Peter Spjuth (V)
Fredrik Enström (C)
Anna-Lee Alenmalm (M)
Minna Salow (S)
Jens Mähl (SD) ersättare för Ann-Christine Johansson (SD)
Frej Dristig (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Anders Karlsson (KD)
Göran Sühl (S)

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO §§ 12-22
Annette Alexandersson, enhetschef §§ 12-17
Malin Grönlund, förvaltningsekonom §§ 19-21
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§ 12
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Övervägande om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 13
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 14
Utbildning barnkonventionen
Sammanfattning
Enhetschef Annette Alexandersson leder del 2 av utbildning i barnkonventionen, som
blev lag den 1 januari 2020.
Annette informerar också om barnkonsekvensanalys (prövning av barnets bästa) som
utgår från artikel 3.
https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/3947/lang-sv/publicPage.do?item=966583

Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 17
Redovisning, placeringar barn och hemmaplanslösningar
Dnr IN 2020/15
Sammanfattning
Externa placeringar av barn och ungdomar följs och redovisas till individnämnden på
varje sammanträde. I placeringsfilen framgår, förutom beslutad tidsperiod och kostnad,
också vilken planering som pågår.
Sex placeringar har avslutats sedan januari (gröna rader). Ytterligare en placering skulle
ha avslutats men verkställighetshinder för utvisning lämnades in av en samverkanspart
varför placeringen kvarstår.
Ett barn i eget familjehem har sedan januari placerats om på HvB (röd rad) p.g.a. att
behoven inte kunde tillgodoses i familjehem (grön rad).
Gulmarkerade rader är tre barn där vi bedömer att placeringen kommer att kunna
avslutas innan individnämndens sammanträde i april.
Blå rutor är dygnskostnader som ändrats sedan individnämndens sammanträde i januari.
Månadskostnaden för de placeringar som nu pågår är 1,6 mnkr. Månadskostnaden vid
redovisningen i januari var 1,99 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
Redovisning placeringar barn 2020-02-25
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 19
Årsrapport 2019 för Individnämnden
Dnr IN 2019/77
Sammanfattning
Individnämnden redovisar för 2019 ett negativt resultat med 8,6 mnkr. Prognosen efter
tertial 2 var ett överskridande med 9,9 mnkr. Flera åtgärder för att nå en ekonomi i
balans togs fram och har fick viss effekt på det ekonomiska resultatet och bidrog till en
minskning av det prognostiserade underskottet.
Främsta orsaken till underskott hänförs till kostnader för externa placeringar av barn
och unga. Dessa placeringar föregås av en grundlig utredning och har varit nödvändiga
bland annat på grund av omfattande omvårdnadsbrister, föräldrars missbruk eller eget
missbruk och/eller att barn utsätts för våld.
Antalet aktualiseringar gällande barn har fortsatt öka och jämfört med för fem år sedan
har antalet fördubblats. Den största orsaken till aktualisering var våld inom familjen
följt av föräldrars missbruk och eget missbruk.
För att förhindra och förkorta placeringar av både barn och vuxna måste det finnas en
väl utbyggd öppenvård. Som ett led i detta har kompetensen under året förstärkts,
utbudet utökats och all öppenvård samlats i LEVA-huset.
En annan orsak till individnämndens överskridande är kostnader som kvarstår efter det
stora mottagandet av ensamkommande barn 2015 – 2017 och de boenden kommunen
drev för dem i nuvarande LEVA-huset och på HVB Varvet i Lödöse. Hyreskostnaden
för både LEVA-huset och HVB Varvet finansierades från början med medel från
Migrationsverket och har aldrig tillförts individnämnden i budget. Kontraktstiderna är
långa och kostnaderna kvarstår även sedan de inte längre behövs som boende för
ensamkommande.
Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat och är de lägsta sedan 2008 och antalet
hushåll i behov av försörjningsstöd har inte varit lägre någon gång de senaste 19 åren då
mätning startades.
För Lärcentrum inleddes omställningen och nedläggningen av grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning under sommaren 2019, efter beslut i individnämnden att inte
ha verksamheten i egen regi. Vid terminsstarten i januari 2020 erbjuds endast SFI vid
Lärcentrum och komvuxkurser erbjuds via grannkommunerna, framför allt i
Göteborgsregionen, samt distansutbildning via Hermods.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26
Årsrapport 2019 för individnämnden
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Beslut
Individnämnden godkänner årsrapport för 2019.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
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§ 20
Ekonomisk uppföljning januari 2020
Dnr IN 2020/8
Sammanfattning
Ekonom har haft avstämning med alla chefer och gått igenom utfall och gjort prognoser.
Individnämndens utfall för januari visar på ett stort överskott. De flesta fakturor för
externa placeringar har dock inte kommit samt att en del intäkter saknas. Bedömningen
är att verksamheterna följer budget och prognosen är att verksamheterna på helårsbasis
håller budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27
Ekonomisk uppföljning januari 2020
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen efter januari är att verksamheterna följer budget.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 21
Budgetunderlag individnämnden budget 2021
Dnr IN 2020/29
Sammanfattning
Enligt budgetanvisningarna ska nämnderna under februari arbeta med att ta fram
underlag med omvärldsanalys inom sitt område i en av budgetberedningen beslutad
mall. Sista datum för inlämning till ekonomiavdelningen är 6 mars för sammanställning.
Budgetunderlaget ska omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet samt förslag till
förändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17
Underlag till ramar 2021 Individnämnden
Beslut
Individnämnden ställer sig bakom framtaget Underlag till ramar 2021.

Beslutet expedieras till
Budgetberedningen
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§ 22
Utredning SFI i annan regi
Dnr IN 2019/149
Sammanfattning
Vid mötet den 11 december 2019 gav individnämnden förvaltningen följande uppdrag:
Förvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna samt vilka
konsekvenserna skulle bli ur ett integrationsperspektiv av att inte driva SFI i egen regi,
och återkomma till nämnden senast 2020-03-04.
Verksamhetschefen fick arbetsuppgiften att genomföra utredningen. I det arbetet har
fakta och bedömningar inhämtats från olika håll. I det ekonomiska perspektivet har
förvaltningen försökt ta fram rättvisande siffror för kostnaderna för SFI 2019 och
försökt beräkna kostnaderna utifrån att Lilla Edets kommun tecknar samverkansavtal
med närliggande GR-kommun enligt samma modell som Tjörns kommun gjort med
Stenungsunds kommun.
När det gäller integrationsperspektivet har förvaltningen inhämtat tankar, synpunkter
och bedömningar från personalen på Lärcentrum, Integrationsteamet och övrig personal
inom Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Det är de som jobbar närmast många av de
elever som läser SFI. I det sammanhanget har verksamheten genomfört en risk- och
konsekvensbedömning. Samordnaren för vuxenutbildning i Tjörns kommun samt
chefen för integrationsenheten i Tjörns kommun har intervjuats. Dessutom har viss
hjälp tagits av förvaltningens ekonom i den ekonomiska beskrivningen.
På kort sikt kan det finnas en ekonomisk vinst, men ur ett integrationsperspektiv är det
svårt att se några direkta fördelar.
Slutsatsen, och rekommendationen till individnämnden, är att Lilla Edets kommun bör
fortsätta driva SFI i egen regi.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 63/2020
Utredning SFI, daterad 2020-02-17
Riktlinjer för individnämndens integrationsarbete
Samverkansavtal Vux Tjörn-Std
Individnämnden ajournerar sig kl 19:20-19:30.
Yrkanden
Zara Blidevik (M) yrkar att ärendet återremitteras för att
-vidare utreda om bildningsförvaltningen kan ta emot Lärcentrums lokaler och när.
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-försöka samordna denna utredning med den pågående utredningen som är lagd i KS om
eventuell överflytt av SFI till bildningsförvaltningen.
-förtydliga vilka fördelar som finns vad gäller rektor, studie- och yrkesvägledare mm
vid denna verksamhetsflytt oavsett egen regi eller annan regi.
- se över alternativa driftsformer med kostnadsbild. Ur ekonomiskt och
integrationsperspektiv. Förslag på avtal tas fram.
Frej Dristig (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att avsluta att utföra SFI i egen
regi så snart som möjligt och att teckna avtal med annan kommun att utföra SFI.
Jens Mähl (SD) yrkar bifall till Frej Dristigs (SD) förslag
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till Zara Blideviks (M) förslag.
Minna Salow (S) yrkar bifall till Zara Blideviks (M) förslag.
Fredrik Enström (C) yrkar bifall till Zara Blideviks (M) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att individnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Individnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för återremiss.
Nej-röst för avgöras idag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för återremiss och 2 nej-röster för avgöras idag beslutar individnämnden
att återremittera ärendet
.
Ledamot/tjänstgörande
Ja-röst
Nej-röst
Avstår från
ersättare
att rösta
Zara Blidevik (M)
X
Peter Spjuth (V)
X
Fredrik Enström (C)
X
Anna-Lee Alenmalm (M)
X
Minna Salow (S)
X
Frej Dristig (SD)
X
Jens Mähl (SD)
X
Summa
5
2
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Tilläggsyrkande
Peter Spjuth (V) yrkar att uppdraget återrapporteras till nämnden före
sommaruppehållet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till individnämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att
-vidare utreda om bildningsförvaltningen kan ta emot Lärcentrums lokaler och när.
-försöka samordna denna utredning med den pågående utredningen som är lagd i KS om
eventuell överflytt av SFI till bildningsförvaltningen.
-förtydliga vilka fördelar som finns vad gäller rektor, studie- och yrkesvägledare mm
vid denna verksamhetsflytt oavsett egen regi eller annan regi.
- se över alternativa driftsformer med kostnadsbild. Ur ekonomiskt och
integrationsperspektiv. Förslag på avtal tas fram.
Uppdraget återrapporteras till nämnden före sommaruppehållet.
Frej Dristig (SD) och Jens Mähl (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
Lotte Mossudd, förvaltningschef
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§ 23
Underlag till lokalförsörjningsplan
Dnr IN 2020/11
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att anta Riktlinjer för lokalförsörjning.
Riktlinjerna ålägger samtliga nämnder att varje år upprätta underlag till en
kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Enligt riktlinjerna ska underlaget innehålla
en förteckning över nämndens lokaler, en prognos för kommande behov samt
åtgärdsförslag för att möta behovsutvecklingen. Det är kommunstyrelsen som i den
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka
lokalåtgärder som ska prioriteras kommande år.
Förvaltningen presenterade i januari ett förslag till ett sådant underlag som
individnämndens bidrag till processen. Individnämnden beslutade dock att återremittera
ärendet till förvaltningen för att undersöka när kostnaden för lokalerna på Ekaråsen kan
flyttas över till Edethus AB.
Kontraktet på Ekaråsen gäller fram till 2027. Det tidsbegränsade bygglovet enl. 9 kap.
plan- och bygglagen löper dock ut 2023 och kan inte förlängas efter det. Enligt Edethus
kommer kontraktet att avslutas senast i samband med detta.
Om hyresförhållandet ska kunna avslutas före 2023 måste det finnas en alternativ
användning av fastigheten som endast är godkänd för bostäder. Edethus tror att det är
svårt att hitta hyresgäster till lägenheter om lokalerna byggs om till lägenheter då de
delvis ligger under markplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26
Underlag till lokalförsörjningsplan IN
Individnämnden § 7/2020
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom underlaget endast mynnar ut i förslag till åtgärder till den
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen har beslutet inga ekonomiska följder.
Beslut
Individnämnden antar Underlag till lokalförsörjningsplan IN att lämna till
kommunstyrelsen.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd
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§ 24
Uppföljning av internkontroll 2019
Dnr IN 2019/33
Sammanfattning
Interkontrollen syftar främst till att genom stickprovskontroller skapa möjlighet till en
fördjupad kontroll som komplement till ordinarie uppföljning och därmed öka det
samlade uppföljningssystemets tillförlitlighet. Internkontrollen är ett viktigt instrument
ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. De områden som valts ut för kontroll är
relevanta och visar på förbättringsområden som kommer att följas upp ytterligare.
Internkontrollplanen för 2019 anger fem områden för granskning (ärendehantering,
utredningstid, förhandsbedömning, utbetalning av ekonomiskt bistånd och inköp).
Dessa är utvalda med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.
Kontrollmomenten att utredningar barn och unga och skyddsbedömningar och
förhandsbedömningar barn och unga görs inom föreskriven tid har rapporterats till
Individnämnden vid flera tillfällen under 2019.
Den genomförda internkontrollen visar att rättssäkerheten för den enskilde vid
myndighetsutövning inom IFO i vissa delar brister. Arbete med att göra
kvalitetsledningssystemet mer användarvänligt pågår och kommer vara färdigt under
2020.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 40/2020
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06
Internkontrollplan 2019
Beslut
Internkontrollrapport för 2019 godkänns.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 25
Internkontrollplan 2020
Dnr IN 2020/22
Sammanfattning
Alla nämnder ska för varje år anta en internkontrollplan (KF § 65 2004).
Granskningsområdena ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och
riskbedömning. Aktuella områden för belysning kan dels röra verksamhetens
redovisningsrutiner som exempelvis fakturahantering, det kan vara av administrativ art
som exempelvis granskning av förbrukade resurser gentemot fattade beslut och
uppställda mål.
Förvaltningschef redovisar resultatet av internkontroll en gång per år till
individnämnden, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Interkontrollplanen syftar främst till att genom riktade stickprovskontroller skapa
möjligheter till en fördjupad kontroll som komplement till den regelbundna
uppföljningen och därmed öka det samlade uppföljningssystemets tillförlitlighet.
Under 2020 och inför 2021 kommer en lista med kontrollområden över fler risk- och
väsentlighetsområden att tas fram. Med denna som utgångspunkt kan sedan nämnden
välja ut och besluta om kontrollmoment för nästkommande år.
Resultatet av den internkontroll som genomfördes 2019 visade på fortsatt vissa brister
inom ärendehantering varför det kontrollmomentet bör kvarstå, dock med förändrad
frekvens.
Det är viktigt att säkerställa att ingen som inte är behörig tar del av information om
enskilda i verksamhetssystem, varför nytt kontrollmoment kring detta föreslås.
Inköp på AMA har inte visat några brister de år dessa gjorts men är ändå sådana kritiska
områden som bör fortsätta kontrolleras.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 41/2020
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06
Förslag till internkontrollplan 2020
Beslut
Individnämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2020.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 26
Beslutsuppföljning individnämnden 2020
Dnr IN 2020/18
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från individnämnden under 2016 och fram
till dagens datum.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 39/2020
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
Beslutsuppföljning
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 27
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Lotte Mossudd, informerar om uppdatering av
delegationsordningen.
 Verksamhetschef Peter Bäcklund informerar om invigningen av AMAs nya
lokaler.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd, informerar om planerna för Sinnescentrum.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 28
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om lägervistelse daterad 202001-22
2
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterat
2020-02-11
3
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterat
2020-01-29
4
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterat
2020-01-29 2
5
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterat
2020-01-24
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om ekonomiskt bistånd daterat
2020-01-21
7
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om bistånd enligt SoL daterat
2020-01-14
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8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om bistånd enligt SoL daterat
2020-02-17
9
KF § 18 - Avsägelse från Ann-Christine Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i
individnämnden samt fyllnadsval
10
KF § 19 - Avsägelse från Jens Mähl (SD) från uppdraget ledamot i individnämnden
samt fyllnadsval
11
KF § 22 - Extraordinära åtgärder med anledning av det ekonomiska läget och
likviditetsbrist
12
KF § 24 - Reviderad investeringsbudget 2020
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 29
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.
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Delegeringsbeslut IFO 2020-01-01 – 2020-01-31
Faderskap 2020-01-01 – 2020-01-31
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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