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

Övriga närvarande
Ersättare
Anders Karlsson (KD) §§ 104-114

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
Saeed Ardané, enhetschef §§ 103-104
Jeanette Larsson, socialt ansvarig samordnare §§ 105-106
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§ 101
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 102
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 103
Information om arbetsmiljöarbete LSS, bistånd, Stöd och
försörjning
Dnr IN 2020/110
Sammanfattning
Information till individnämnden om hur arbetet kring arbetsmiljö utförs på enheten
LSS, Bistånd, Stöd och försörjning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22
Powerpoint Organisatorisk och social arbetsmiljö
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 104
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd
Dnr IN 2020/116
Sammanfattning
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd, handläggning och dokumentation har
uppdaterats. Flera avsnitt har lagts till och vissa delar tas bort.
Beslutsunderlag
Individnämndens arbetsutskott § 257/2020
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-14
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd, handläggning och dokumentation.
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra
redaktionella ändringar i dokumentet.
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till Peter Spjuths förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Peter Spjuths
yrkande och finner att individnämnden bifaller Peter Spjuths (V) förslag.
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra redaktionella ändringar i
dokumentet.

Beslutet expedieras till
Enhetschef Saeed Ardane samt 1:e socialsekreterare Therese Krokström
Beslutet skickas för kännedom till
IFO-chef Pernilla Sundemar
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§ 105
Direkten Lödösekiosken ansökan om tobakstillstånd
Dnr IN 2019/142
Sammanfattning
Tony Johnssons Servicebutik AB ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på
försäljningsställe Direkten Lödösekiosken. Försäljningsstället har funnits sedan flera år.
Yttranden har begärts in från Polismyndigheten och Skatteverket. Bedömningen är att
sökanden uppfyller kraven enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och
att tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror därmed beviljas i enlighet med ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06
Sociala konsekvenser
Tony Johnssons Servicebutik AB, 559110–3857, beviljas tillstånd att bedriva
detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe Direkten Lödösekiosken, S:t Peders
väg 3 B, 463 71 Lödöse. i enlighet med 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter.
Tillståndet gäller tills vidare.
Beslut
Tony Johnssons Servicebutik AB, 559110–3857, beviljas tillstånd att bedriva
detaljhandel med tobaksvaror på försäljningsställe Direkten Lödösekiosken, S:t Peders
väg 3 B, 463 71 Lödöse. i enlighet med 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter.
Tillståndet gäller tills vidare.

Beslutet expedieras till
Sökande
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Skatteverket
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§ 106
Godislagret ansökan om tobakstillstånd
Dnr IN 2019/145
Sammanfattning
Västsvenska Smått & Gott AB ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror på
försäljningsställe Godislagret. Försäljningsstället har funnits sedan flera år.
Yttranden har begärts in från Polismyndigheten och Skatteverket. Bedömningen är att
sökanden uppfyller kraven enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och
att tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror därmed beviljas i enlighet med ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28.
Sociala konsekvenser
Sökande bedöms uppfylla de krav som ställs i lag om tobak och liknande produkter och
bedömningen är således att tobakstillstånd kan beviljas i enlighet med ansökan
Beslut
Västsvenska Smått & Gott AB, 556744–0424, beviljas tillstånd att bedriva detaljhandel
med tobaksvaror på försäljningsställe Godislagret i Lilla Edet i enlighet med 5 kap. 3 §
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndet gäller tillsvidare.

Beslutet expedieras till
Sökande
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Skatteverket
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§ 107
Ansökan om bidrag 2020
Dnr IN 2020/122
Sammanfattning
Brottsofferjouren Fyrbodal ansöker om föreningsbidrag för 2020 med 30 000 kr.
Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar
för att brottsoffer, deras anhöriga och vittnen ska få bättre villkor. Brottsofferjouren
Fyrbodals verksamhetsområde omfattar 14 kommuner inklusive Lilla Edet.
Fram till och med 2018 hanterades ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren
av kommunstyrelsen. Beslut har sedan fattats att det från och med 2019 är
individnämnden som ansvarar för detta då det enligt 5 kap 11§ socialtjänstlagen hör till
socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp.
Ansökan från Brottsofferjouren Fyrbodal motsvarar ungefär 2 kr per invånare, vilket
bedöms rimligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22
Ansökan om kommunbidrag för verksamhetsåret 2020 från Brottsofferjouren Fyrbodal
Ekonomiska konsekvenser
Medel för bidraget finns budgeterat.
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Individnämnden beviljar Brottsofferjouren Fyrbodal föreningsbidrag med 30 000 kr för
2020 enligt ansökan.

Beslutet expedieras till
Brottsofferjouren Fyrbodal
Lotte Mossudd. socialchef

10

Individnämnden protokoll 2020-11-11
§ 108
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.
Sedan individnämndens förra sammanträde har flera placeringar avslutats, flera
tillkommit och flera omplacerats. Arbetet med att när placering är nödvändigt göra
placering kort och hitta egna familjehem går enligt plan.
Månadskostnaden för placeringar var i oktober 1,6 mnkr. Månadskostnaden vid
redovisningen i september var 1,7 mnkr, i augusti 1,3 mnkr, i maj 1,3 mnkr och i april
1,3 mnkr.
Det är endast ett fåtal HVB institutioner och inga konsulentstödda familjehem avsedda
för barn 0-20 år som är upphandlade i dagsläget. Det innebär att upphandlingsenheten
gör direktupphandlingar med de HVB och konsulentstödda familjehem som placering
sker i. De företag som använts under perioden är Gryning vård AB, Brizad
behandlingskonsult samt Familjepoolen. Göteborgsstad ska nu göra en stor upphandling
gällande åldersgruppen där Lilla Edets kommun kommer att medverka i.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02
Redovisning placeringar barn och unga 2020-11-02
Ekonomiska konsekvenser
Placeringskostnaderna har minskat något sedan föregående redovisning då den hade
ökat på grund av fler placeringar. Flera av de placerade barnen har kunnat omplaceras i
egna familjehem. Vi bedömer, precis som i föregående redovisning, att kostnaderna för
placeringar barn kommer vara något över budgeterat.
Sociala konsekvenser
Utredningar, bedömningar och förslag till beslut utgår alltid från det enskilda barnets
behov.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 109
Redovisning av omställningsarbetet mot en ekonomi i balans
Dnr IN 2020/8
Sammanfattning
Sedan slutet av 2019 har ekonom haft avstämning med alla enhetschefer varje månad
där de går igenom utfall och gör prognoser. Vid negativ avvikelse planeras för åtgärder.
Med anledning av individnämndens stora budgetöverskridanden 2019 har många
åtgärder tagits fram och arbetet med att få effekt av dessa har pågått sedan våren 2019.
I mitten av mars 2020 togs, med hjälp av konsult som kommunchef anlitat, en ny
genomförandeplan för omställningsåtgärder fram. Denna följs upp av ledningen varje
vecka och stäms också av med konsult.


Effektiv organisation
- Lärcentrum, SFI och ansvar för kommunala vuxenutbildningen, flyttades till
utbildningsnämnden den 1 oktober 2020.



Effektivisera system och systemansvar
- Arbetet med avtalssamverkan har tillfälligt pausats
- Bedömning att det f.n. är för dyrt för IFO att ansluta till Lifecare



Förbättrade skolresultat och förbättrad hälsa och bra förhållanden för barn och
unga
- Förebyggande arbete och tidiga insatser, IFO i nära samarbete med förskola
och skola. Bildningsnämnden fick inte samma inriktning som
individnämnden. Konsult var med och startade upp arbetet före sommaren,
arbetsgrupp och styrgrupp tillsatta.



Barn ska kunna bo kvar hemma hos sina vårdnadshavare
- Väl utvecklad öppenvård för barn och unga och deras föräldrar som
möjliggör insatser på hemmaplan. Insatser för enskilda och grupper utifrån
behov, bl.a. BIM-insatser.



Om barn måste placeras ska det ske i nätverkshem eller egna familjehem, om det
inte är möjligt ska andra placeringar var så korta som möjligt och bästa pris
förhandlas fram
- Metod för att inventera/aktivera nätverken, övervägandet ska alltid finnas
med i utredningen.
- Rekrytera, utred och utbilda egna familjehem och kontraktera familjehem.
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- Större noggrannhet vid val av eventuell placering och bättre förhandlingar om
villkor och pris.
- Plan för hemgång (där så inte är möjligt plan för övergång till nätverk eller
eget familjehem) vid samtliga placeringar.


Arbetslinjen ska genomsyra arbetet med försörjning och integration
- Försörjningsstöd, arbetsmarknad, integration, SFI och KAA tillsammans med
näringslivet och AF tar fram tydlig process/struktur och ”får verkstad” i
arbetet.



Stärka analys av struktur och innehåll
- Ta fram uppföljningsplan med mål och vision med uppföljning mot önskvärt
läge, kvalitet till så låg kostnad som möjligt. Arbetet har påbörjats med hjälp
av omställningskonsult

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03
Ekonomiska konsekvenser
I tertialrapport 2 redovisar individnämnden ett överskott jämfört med budget på
7,6 mnkr. Prognosen efter tertial 2 var ett överskott för hela året på 3,1 mnkr
Sociala konsekvenser
Individuella bedömningar görs alltid i alla individärenden och aktuell lagstiftning följs.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 110
Ekonomisk uppföljning för individnämnden januari - september
2020
Dnr IN 2020/8
Sammanfattning
Ekonom har haft avstämning med alla chefer, gått igenom utfall och gjort prognoser.
Den bifogade uppföljningen som redovisar individnämndens utfall till och med
september visar på ett överskott på 11,3 mnkr. Uppbokning av kostnader och intäkter
har inte gjorts.
Nästan alla individnämndens verksamheter redovisar ett överskott. De största avser köp
av externa placeringar både vad gäller barn och missbrukare.
Det omställningsarbete som påbörjades i mitten av 2019 för en ekonomi i balans har i
stort sett gått enligt plan och fortgår. Omställningsarbetet innebär bl.a. att utveckla
öppenvården, satsa på förebyggande arbete och att då placeringar inte kan undvikas ha
egna familjehem eller använda nätverkshem.
Prognosen på helårsbasis visar på ett överskott med 3 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03
Ekonomisk uppföljning Individnämnden januari - september 2020
Ekonomiska konsekvenser
Prognosen på helårsbasis visar på ett överskott med 3 mnkr.
Beslut
Individnämnden antecknar informationen.
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§ 111
Mål och resursplan 2021 för socialnämnden
Dnr IN 2020/126
Sammanfattning
Individnämnden och omsorgsnämnden slås 2021 samman till en socialnämnd.
Plan för framtagande av socialnämndens mål och resursplan 2021:
 Nuvarande nämnder uppdateras på sammanträdena i november på båda
nämndernas nuvarande mål- och resursplaner


Partierna diskuterar mål och uppdrag för 2021 på egen hand



Dialog på sammanträdena i december



Utifrån dialogerna på individnämnden och omsorgsnämnden i december
sammanställer socialchef ett förslag till socialnämndens mål och resursplan 2021



Förslaget diskuteras på socialnämndens första sammanträde den 4 januari



Socialchef justerar utifrån diskussionerna



Socialnämnden antar mål och resursplan för 2021 den 27 januari

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22
Nämndens mål och resursplan 2020 Individnämnden
Omsorgsnämndens mål och resursplan 2020
Beslut
Individnämnden antecknar informationen
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§ 112
Information
Sammanfattning
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om arbetet med
verksamhetsplan.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om corona-situationen på
förvaltningen.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om Mini-Maria.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om nytt avtalsförslag med
Socialjouren.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om handlingsplan siucid som
Västkom och GR rekommenderar sina medlemmar att ställa sig bakom.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar kort om samarbetet med
trygghetsvandrarna.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 113
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 109 - Taxor och avgifter för 2021 inom individ- och familjeomsorg
2
KF § 122 - Sammanträdesdagar 2021
3
KS § 176 - Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa missbruk och
4
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter (IVO)
5
Dom från förvaltningsrätten gällande ersättningsskyldighet daterad 2020-06-02
6
Dom från förvaltningsrätten gällande LVU daterad 2020-10-28
7
Dom från förvaltningsrätten gällande LVU daterad 2020-10-28
8
Dom från förvaltningsrätten gällande LVU daterad 2020-10-28
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-09-21
10
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-09-23
11
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-09-30
12
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-10-19
13
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-10-21
14
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-10-26
15
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd daterad 2020-10-29
16
Dom från tingsrätten gällande särskild förordnad vårdnadshavare daterad 2020-09-30
17
Dom från tingsrätten gällande överflyttande av vårdnad daterad 2020-09-28 1
18
Dom från tingsrätten gällande överflyttande av vårdnad daterad 2020-09-28 2
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 114
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 2020-09-22 – 2020-11-03
Faderskap 2020-09-22 – 2020-11-03
Delegeringsbeslut individnämnden
Ordförandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL gällande placering i
familjehem
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Ordförandebeslut jml LVU 11 §
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2020-10-12
2020-10-28
2020-10-28
2020-10-09
2020-10-23
2020-11-06

Beslut
Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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