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§ 64
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Verksamhetsplan för individnämnden 2020 (dnr IN 2019/105)
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 65
Information om familjerätt
Sammanfattning
Enhetschef Annette Alexandersson informerar om familjerätt.
Lagstiftningen som styr familjerätten är Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och
Barnkonventionen. Flera olika delar ingår; faderskap/föräldraskap, vårdnad
boende/umgänge, adoption och särskild förordnad vårdnadshavare.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 66
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 andra kvartalet 2019 har idag sex 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: Kontaktperson/kontaktfamilj
Skäl till att besluten ännu ej verkställts: Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Beslut nr 1
Beslutsdatum: 2017-05-10

Typ av bistånd: Kontaktperson

Övriga upplysningar i ärendet:
För tiden fram till och med 2018-01-31 tillgodosågs behovet delvis genom att en
släkting till barnet hade ett provisoriskt uppdrag. Önskad ny kontaktperson utreddes och
godkändes men tackade nej till uppdraget 2018-04-02. Ny lämplig uppdragstagare har
inte hittats som kan matcha uppdraget.
Beslut nr 2
Beslutsdatum: 2018-01-24

Typ av bistånd: Kontaktfamilj
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Övriga upplysningar i ärendet:
Barnet har sedan 2015 en fungerande insats i form av kontaktperson en gång i veckan.
Detta beslut som avser kontaktfamilj har dock inte gått att verkställa på grund av
resursbrist, vi saknar uppdragstagare som kan matcha behovet.

Beslut nr 3 och 4
Beslutsdatum:

2018-03-29

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.

Beslut nr 5 och 6
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
Individnämndens arbetsutskott § 222/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-09
Beslut
Individnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 67
Ekonomisk rapport
Dnr IN 2019/57
Sammanfattning
För att få individnämndens ekonomi långsiktigt i balans krävs främst att kostnaderna för
placeringar minskar avsevärt men även att kostnaderna för försörjningsstöd fortsatt
minskar eller i alla fall inte ökar. För att klara detta krävs att den öppenvård som byggts
upp fortsätter utvecklas och eventuellt utökas. Lilla Edets kommun har och har haft
höga kostnader för externa placeringar och låga kostnader för öppenvård. Att vända
detta innebär oftast en högre kostnad under en övergångsperiod.

IFO
På grund av semestrar inom ekonomiavdelningen har ekonomisk månadsuppföljning
inte gjorts annat än av verksamheten själv.
Verksamheten har gått igenom alla ärenden där en vuxen eller ett barn är placerat.
Alternativ till placering har övervägts och avtalen har setts över och i vissa fall
omförhandlats.
Vad gäller vuxna missbrukare har antalet placeringar minskat avsevärt under 2019 då
öppenvården stärkts och utvecklats. När det gäller barn har vi ännu inte kunnat se
effekten av de satsningar som gjorts. Flera fall av våld mot barn har gjort externa
placeringar nödvändiga. Dock har till flera av de placerade barnen under 2019 kunnat
hittas egna familjehem som innebär en betydligt lägre kostnad än både institutionsplaceringar och konsulentstödda familjehem men till minst likvärdig kvalitet.
Det som på kort sikt enklast går att spara in på är öppenvård, men det har visat sig att
det i längden innebär högre kostnader, varför det i dagsläget inte ses som ett alternativ.
IFO bedrivs sedan början av 2017 rättssäkert och utredningar och förhandsbedömningar
slutförs i tid. Detta sedan IVO vid flera tillfällen åren tidigare gjort inspektioner, riktat
kritik och krävt åtgärder, de senaste två tillfällena 2016 och 2017 förenat med vite på 1
mnkr. Sedan slutet av 2018 är också arbetsmiljön och stöd/arbetsledning till
medarbetare bra efter åtgärder efter inspektion och kritik från arbetsmiljöverket också
förenat med vitesföreläggande.
IFO har sedan 2015 (delvis från 2012) arbetet med effektiviseringar och att ta bort eller
i alla fall minimera det arbete som inte är till nytta för verksamheten.
Utredningsprocesserna ses nu över för att ytterligare effektivera. Efter inspektioner och
kritik från vår tillsynsmyndighet IVO har det blivit så att vi, liksom många socialtjänster
i Sverige, utreder och dokumenterar allt för mycket för att ”ha ryggen fri”. Detta är
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varken bra för verksamheten eller klienterna. Taligenkänning skulle kunna effektivisera
ytterligare och upphandling pågår. Problem som uppstod under upphandlingen har dock
gjort att processen dragit ut på tiden. Försörjningsstödet och biståndshandläggningen
kan i vissa delar automatiseras. Andra kommuner har gjort detta och med deras
samlade erfarenheter skulle Lilla Edet nu kunna börja arbetet. Dock krävs en
investering, både i inköp av robot/program men även vad gäller personalresurs för att få
igång detta.

AMA
Efter beslutet om avvecklingen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i egen
regi har en lärare sagt upp sig och avslutat sin tjänst. För att lösa undervisningen för de
elever som antagits till hösten har rektor sökt finna behörig lärare (i engelska) för den
som slutat. Lösningen blir att eleverna kommer att erbjudas läsa på distans, men med
schemalagda lektioner där en lärarstudent handleder. Övriga lärare med tillsvidaretjänst
är kvar. Tillsammans med personalavdelningen har rektor kallat till ett första
möte/förhandling med lärarfacken den 26 augusti. Den vakanta tjänsten som
administratör för AMA har inte återbesatts, då en stor del av den tjänsten rör
Lärcentrum. Uppgifterna har fördelats på befintlig ekonomiassistent, studie- och
yrkesvägledare och rektor.
Ekonomiskt innebär det att 100 % administratör (ca 230 tkr) och 60 % lärartjänst (ca
125 tkr) sparas in under resten av året. Dock innebär speciallösningen i engelska ökad
kostnad för distansutbildning, max 25 tkr. Tidigare avslutade AVA-tjänster på
Arbetscentrum ger en besparing på ca 100 tkr.
Rektor har besökt Ekaråsens öppna förskola och bedömningen är att det blir trångt för
SFI, integration och öppna förskolan i dessa lokaler efter årsskiftet då planeringen är att
lärcentrums nuvarande lokaler lämnas till bildningsnämnden. Just nu är 71 personer
inskrivna på SFI och ett femtontal nya ansökningar finns.
Uppföljning ekonomi AMA till och med juli
Det som avviker positivt är lägre lönekostnader i administrationen (vakant tjänst) och
vaktmästeriet (sjukskrivning). Lärcentrum avviker negativt på lönekostnader för SFI då
SFI har och har haft fler elever än beräknat. Även lägre driftsbidrag gentemot budget.
Verksamheten nyanlända-flykting fortsatt minus framför allt p.g.a. hyran för Varvet
som inte finns budgeterade medel för.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-14
Åtgärder för att få individnämndens ekonomi i balans
Yrkande
Peter Spjuth (V): Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta för en budget i balans.
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Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta för en budget i balans.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Beslutet skickas för kännedom till
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
Peter Bäcklund, verksamhetschef AMA
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§ 68
Verksamhetsplan för Individnämnden 2020
Dnr IN 2019/105
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om mål- och resursplan 2020 och
flerårsplan 2021 – 2022. I den tilldelas individnämnden 89 556 tkr, vilket innebär en
sammanlagd minskning av ramen med 2 900 jämfört med 2019, men med kompensation
för prisindex. Kostnaderna för löneökningar 2020, maximalt 3%, avsätts centralt och
fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar.
Kommunfullmäktige beslutade under 2006 om en vision för kommunens framtida
tillstånd. Visionen består av fyra tillstånd som kommunen ska präglas av år 2020
Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. För att nå dit finns sex strategiska områden
antagna: Medborgarkraft, Samarbete över gränserna, Attraktiv livsmiljö – goda
boenden, Goda kommunikationer, Rätt kommunal service och Högre utbildningsnivå.
Kommunfullmäktige fattade i februari 2019 beslut om att utveckla nuvarande
styrmodell. Arbetet med implementeringen påbörjas i och med mål och resursplanen för
2020 och ska vara fullt införd tillsammans med en ny vision i samband med att mål- och
resursplan 2021 antas.
Nämndernas mål och inriktning kring välfärds- och serviceuppdraget ska vara taktiska
och operativa, beskrivas i verksamhetsplan och delegeras till förvaltningen. Alla
verksamheter ska beskriva sitt grunduppdrag genom att göra en verksamhetsbeskrivning
och arbeta fram relevanta kvalitetsindikatorer med relevanta mätmetoder.
Målområden 2020:
 Bra boende och livsmiljö
 Ökad hälsa och välbefinnande
 Hållbar miljö
 Attraktivt företagsklimat
Nämndens uppdrag är att inom tilldelad ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål,
strategier och verksamhetsplan. Alla nämnder ska arbeta för en god ekonomisk
hushållning av kommunens resurser.
Individnämnden ska på sammanträdet den 6 november anta verksamhetsplan för 2020.
Innan dess förs en dialog på sammanträdet den 21 augusti och en fördjupad dialog den
10 oktober.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
Mål- och Resursplan 2020 beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-17
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Individnämnden har för 2020 tilldelats 89 556 tkr, vilket innebär en sammanlagd
minskning av ramen med 2 900 jämfört med 2019, men med kompensation för
prisindex. Kostnaderna för löneökningar 2020, maximalt 3%, avsätts centralt och
fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Nämndens uppdrag är att inom tilldelad
ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, strategier och verksamhetsplan.
Beslut
Individnämnden noterar informationen.
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§ 69
Taxor och avgifter för 2020 inom individ- och familjeomsorgen
Dnr IN 2019/92
Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2020.
De som föreslås ändras är vissa ansökningsavgifter och tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 §
Alkohollag (2010:1622) och tillsynsavgift enligt 8 kap. 1 och 2 §§ Lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter. Förslaget är framtaget genom jämförelse med tiden
arbetet tar för handläggning respektive tillsyn, jämförelse med närliggande kommuner
och anpassningar till ny tobakslag.
Avgifterna avser ansökningsavgifter och tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 § Alkohollag
(2010:1622) samt ansökningsavgift och tillsynsavgift enligt 8 kap. 1 och 2 §§ Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Ansökningsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd vid nyansökning, ägarskifte,
cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps höjs från 7 200 kr till 8 000 kr.
Ansökningsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid festival, provsmakning
vid mässor och liknande sänks från 6 600 kr till 6 000 kr.

Grundansökningsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap höjs från
900 kr till 1000 kr.
Avgiften för kunskapsprov höjs från 800 kr per provtillfälle till 1 000 kr per
provtillfälle.
Den fasta tillsynsavgiften för restauranger med serveringstillstånd höjs från 3 900 kr till
4000 kr per år.
Den rörliga tillsynsavgiften för restauranger med serveringstillstånd vars
alkoholomsättning understiger 500 tkr höjs från 2 700 kr till 3 000 kr per år.
Den rörliga tillsynsavgiften för restauranger med serveringstillstånd vars
alkoholomsättning överstiger 500 tkr höjs från 3 300 kr till 3 500 kr per år.
En ny avgift för tillsyn och administration enligt Lag om tobak och liknande produkter
införs för detaljhandlare eller partihandlare med tobakstillstånd och bestäms till 6 000 kr
per år.
Tillsynsavgiften för den som bedriver försäljning av öl klass ll eller elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare höjs från 1 700 kr till 2 000 kr per år.
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Tillsynsavgiften för den som bedriver försäljning av öl klass ll och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare höjs från 2 700 kr till 3 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 223/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
Förslag på Taxor och avgifter 2020 inom individ- och familjeomsorgen
Beslut
Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna förändringar av
ansökning- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas för kännedom till
Ekonomichef
Lotte Mossudd, socialchef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
Jeanette Larsson, socialt ansvarig samordnare
Agneta Ahlblom, områdessekreterare
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§ 70
IN 2019/57 Konsekvensanalys gällande punkt 3, 4 och 7 i
åtgärdslistan
Dnr IN 2019/57
Sammanfattning
Individnämnden beslutade vid sammanträde den 11 juni 2019 § 62 Åtgärder för att
komma tillrätta med budgetunderskottet, punkt 5 att ”Förvaltningen återkommer med
ytterligare konsekvensanalys på arbetsutskottets nästa möte gällande punkt 3 (byte av
lokaler för Arbetscentrum), 4 (ta bort delar av Arbetscentrum), och 7 (ytterligare
minska/stoppa inköp) i redovisningen, neddragningar av Arbetsmarknadsavdelningen
(AMA).
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 191/2019
Konsekvensanalys av förändringar AMA
Beslut
Individnämnden fattar beslut om att byta lokal (punkt 3 i åtgärdslistan).
Individnämnden fattar beslut om att inte vidta någon åtgärd men att en översyn behöver
göras över prissättningen (punkt 4 i åtgärdslistan).
Individnämnden fattar beslut om att fortsatt restriktivitet råder (punkt 7 i åtgärdslistan).
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§ 71
Taxor avgifter Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 2020
Dnr IN 2019/104
Sammanfattning
Kostnader för tjänster utförda av AMA:s Servicetjänst som tex löner och reparationer
innebär en ökning av utgifter för kommunen på årsbasis.
Avgifterna inklusive moms för 2019 är enligt följande:
Framkörning för utomhustjänster
Framkörning för fönsterputsning både inomhus och utomhus
Timavgift per person för utomhustjänster
Timavgift för fönsterputs både utomhus och inomhus
Framkörning inomhustjänster (gäller ej vid fönsterputs)
Timavgift inomhustjänster (gäller ej vid fönsterputs)
Skräp (tex ris) till återvinningscentralen/per gång
Avgifter endast skräp
Framkörning
Avgift återvinningscentralen/per gång
Timavgift skräphantering
Tipphanteringsavgift

45 kr
45 kr
100 kr
100 kr
0 kr
0 kr
65 kr
45 kr
65 kr
100 kr
40 kr

Förslag nya avgifter 2020
Framkörning för utomhustjänster
Framkörning för fönsterputsning både inomhus och utomhus
Timavgift per person för utomhustjänster
Timavgift för fönsterputs både utomhus och inomhus
Framkörning inomhustjänster (gäller ej vid fönsterputs)
Timavgift inomhustjänster (gäller ej vid fönsterputs)
Skräp (tex ris) till återvinningscentralen/per gång
Avgifter endast skräp
Framkörning
Avgift återvinningscentralen/per gång
Timavgift skräphantering
Tipphanteringsavgift
Senaste höjningen var 1/1-2017.
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55 kr
55 kr
110 kr
110 kr
0 kr
0 kr
75 kr
55 kr
75 kr
110 kr
50 kr
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
AMA behöver få bättre täckning för de tjänster som utförs och med regelbundenhet
(varje år) höja sina avgifter.
Beslut
Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya avgifter för tjänster
utförda av Arbetsmarknadsavdelningen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Peter Bäcklund, verksamhetschef
Johanna Laudon, Enhetschef
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§ 72
Nya lokaler Arbetsmarknadsavdelningen
Dnr IN 2019/80
Sammanfattning
Arbetsmarknadsavdelningens Arbetscentrum består av sex verksamheter varav tre är
placerade i Göta industriområde. Lokalerna för dessa verksamheter är i dåligt skick och
motsvarar inte de krav som ställs ur arbetsmiljösynpunkt. Vid den senaste skyddsronden
i mars 2019 påtalades allvarliga brister och huvudskyddsombudet flaggade för en så
kallad 6:6a-begäran.
Arbetsmarknadsavdelningen ska, enligt uppdrag från Individnämnden i
verksamhetsplanen för 2019, utöka sina utbudspunkter och även arbeta fram och
implementera en ny arbetsmodell tillsammans med IFO. För att kunna nå målen, och
även uppfylla grundläggande krav på arbetsmiljön, behöver vi samla och effektivisera
verksamheten i ändamålsenliga lokaler.
AMA har i sitt sökande funnit en lokal hos en privat entreprenör som motsvarar kraven
och som går att finansiera inom befintliga ramar.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 192/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-24
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Hyreskostnaden för dagens lokaler uppgår till 200.000 kr och de nya kostar 360.000 kr.
En försiktig bedömning är att driftskostnader för el och uppvärmning blir samma, även
om det sannolikt blir något lägre kostnader i de nya lokalerna. Delar av de gamla
lokalerna är under vinterhalvåret mycket energislukande på grund av standarden.
Initiala IT-kostnader torde uppstå och frågan om vad en installation av nätverk skulle
kosta har ställts till IT-avdelningen.
Brandskyddet behöver ses över och där pågår diskussion med fastighetsägaren.
Beslut
Individnämnden godkänner beskrivningen av lokalsituationen för Arbetscentrum och
ger verksamhetschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna nya ändamålsenliga
lokaler inom de ekonomiska förutsättningar som beskrivs.

Beslutet expedieras till
Peter Bäcklund, verksamhetschef/rektor Arbetsmarknadsavdelningen
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§ 73
Förslag på kostnadsfördelning UM, ungdomsmottagningarna
Dnr IN 2019/106
Sammanfattning
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat förslag till nytt avtal och
kostnadsfördelning för ungdomsmottagningarna. De nuvarande avtalen löper ut 2019-12-31
och för att det nya förslaget ska fungera krävs att alla kommuner i nämndområdet ställer sig
bakom modellen.
Utgångspunkten i avtalet är VästKom:s inriktningsdokument för 2018–2020 som samtliga
kommuner har ställt sig bakom, men alla har inte godtagit den ekonomiska principen. Den
ekonomisk principen innebär en fördelning på 75/25.
Regiongemensam hälso- och sjukvård är utförare för ungdomsmottagningarna och
bestämmer vilken typ av mottagning som ska finnas på vilken ort. Bedömning görs utefter
behov. Den digital lösningen UM online är till för alla ungdomar i regionen. Administration
ligger på de stora huvudmottagningarna som även servar de mindre mottagningarna med
exempelvis telefontillgänglighet och kompetensutveckling. Ungdomarna har möjlighet att
söka hjälp online men även på ungdomsmottagningar i andra kommuner.
Den föreslagna kostnadsfördelningen (2019 års siffror) bygger på totalkostnad för UM i
nämndområdet 38 211 208 kr dividerat med antal ungdomar i nämndområdet 50 797 =
752 kr per ungdom. Kommunens kostnad blir då antal ungdomar i kommunen x 752 x 25%.
Flera kommuner har invändningar mot kostnadsfördelningen och om det är rimligt att
kommunerna ska betala 25% utan att kunna kontrollera totalsumman eller vara med och
påverka. Tveksamheter finns också om kommunerna i och med förslaget skulle vara med
och betala preventivmedel och medicin som helt och hållet är regionens ansvar och borde
ligga utanför totalsumman. Kommunerna kan tänka sig att betala för kurator men anser att
resten är sjukvård som regionen ska stå för.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat att de kan räkna ut på detaljnivå vad som
kostar vad och fördela men att tanken med inriktningsdokumntet var att förenkla och att
ungdomsmottagningarna framför allt arbetar förebyggande, vilket ger både kommunala och
regionala vinster.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
Förslag ny kostnadsfördelning för ungdomsmottagningar
Helårsstatistik 2018 alla UM
Uppföljning UM Lilla Edet 2018
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Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Lilla Edets kostnad för ungdomsmottagning 2019 är 289 975 kr och skulle med den
nya kostnadsfördelningen vara 324 864 kr:
1 728 ungdomar x 752 kr per ungdom = 1 299 456 x 0,25 = 324 864 kr
Yrkande
Peter Spjuth (V): Individnämnden föreslår kommunstyrelsen att acceptera det
föreslagna avtalet om ungdomsmottagning under förutsättning att övriga kommuner i
Västra Götaland skriver under avtalet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Individnämnden föreslår kommunstyrelsen att acceptera det föreslagna avtalet om
ungdomsmottagning under förutsättning att övriga kommuner i Västra Götaland skriver
under avtalet.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Lotte Mossudd, socialchef
Beslutet skickas för kännedom till
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 74
Information
Sammanfattning
 Enhetschef Annette Alexandersson informerar om beslut från
justitieombudsmannen (JO).
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om pågående
organisationsförändringar.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om utredning av 6-2-metoden.
 Verksamhetschef Peter Bäcklund informerar om nyanställning på
arbetsmarknadsavdelningen (AMA).
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 75
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KS § 134 – Rekommendation om kommunernas gemensamma finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
2
KF § 77 – Taxa för ansökan och anmälan enligt LAG (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.
3
KF § 82 – Ändring av individnämndens reglemente med anledning av ny lag.
4
KF § 81 – Reglemente för intern kontroll.
5
KF § 73 – Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun.
6
KS § 122 – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019.
7
KS § 120 – Uppföljning av nämndernas internkontroll 2018.
8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 21 maj 2019.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande LVU, daterad den 28 maj 2019.
10
Beslut från förvaltningsrätten gällande överklagandeavsikt, daterat den 5 juni 2019.
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 5 juni 2019.
12
Dom från kammarrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 10 juli 2019.
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 11 juni 2019.
14
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 10 juli 2019.
15
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 22 juli 2019.
16
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 7 augusti 2019.
17
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen, daterad
den 2 augusti 2019.
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 76
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
Individnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Ordförandebeslut jml LVU 6 § 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Delegeringsbeslut IFO 2019-05-01 – 2019-07-31
Faderskap 2019-05-01 – 2019-07-31
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2019-06-26
2019-07-22
2019-07-30
2019-06-10
2019-06-20
2019-07-05
2019-07-22
2019-08-02
2019-08-16

Datum

Beskrivning

Paragraf

Ärendenummer

Avsändare/Mottagare

Kategori

2019-06-07

Resultat Socialsekreterare Barn och Familj Lilla
Edets Kommun A867312

Annette Alexandersson
§2/2019

IN 2019/85

2019-07-11

Tjänstetillsättning

Resultat Leg Arbetsterapeut till
arbetsmarknadsavdelningen Lilla Edets kommun
A883027

IN 2019/97

Peter Bäcklund §4/2019

Tjänstetillsättning

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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