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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
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2022-02-10 

 
  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträde torsdagen den 17 februari 2022 kl. 17:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Madelene Höök (L) 

1.  Godkännande av dagordningen 2019-00351  Förslag till beslut 

2.  Riktlinje för ambitionsnivåer - 

Utkast för Mottagningsenheten 

Barn & Unga och Barn- och 

ungdomsenheten 

2021-00247  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

3.  Uppföljning Intern kontrollplan 

2021 - Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

2020-00319  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

uppföljningsrapporten av internkontroll 2021. 

4.  Årsredovisning 2021 - 

Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

2020-00402  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

upprättad årsredovisning 2021.    

5.  Underlag till kommunbudget 

2023, plan 2024-2025 - 

Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

2021-00326  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 - 2027.  

 

6.  Ombudgetering och 

resultatfonder 2021 - Nämnden 

för Individ & Familjeomsorg 

2022-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner 

förslag till Ombudgetering och resultatfonder 2021.   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(5) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

7.  Återtagande i vissa delar av 

nämndens beslut den 18 

november 20201 - Taxor och 

avgifter 2022 - Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg 

 

2021-00273  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt 

beslut den 18 november 2021, § 178, i vissa delar 

enligt följande: 

Förbehållsbelopp, ensamstående, 5 452 kr/månad 

Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende,  

4 607 kr/månad 

Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65 år, 

5 997 kr/månad 

Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende  

under 65 år, 5 068 kr/månad 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att då 

minimibelopp har felaktigt skrivits som 

förbehållsbelopp ska inte nämnden fatta beslut då 

minimibeloppet bestäms av Riksdagen enligt 8 kap. 

7 § socialtjänstlagen, utan nämnden överlåter till 

förvaltningen hur avgiften ska tillämpas. 

8.  Delegeringsförteckning 2022 - 

Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

2022-00011  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

nämndens reviderade delegeringsförteckning, 

daterad 2022-02-17. 

9.  Förordnande för begäran om 

polishandräckning enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) för 

tjänstepersoner vid 

Socialtjänsten Centrum inom 

Göteborgs Stad 

 

14708  

 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att 

förordnande ges till nedan nämnda tjänstepersoner 

vid socialjouren, Socialtjänsten Centrum inom 

Göteborgs Stad att begära polishandräckning enligt 

43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) inom Nämnden för Individ & 

Familjeomsorgs ansvarsområde. 

 

Detta beslut ersätter Nämnden för Individ & 

Familjeomsorgs beslut 2020-12-16, diarienummer IF 

2020-00371. 

10.  Yttrande över remiss - Program 

för räddningstjänst vid utsläpp 

av radioaktiva ämnen 

2021-00354  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

svar på remiss, daterat 9 februari 2022, över - 

Program för räddningstjänst vid utsläpp av 

radioaktiva ämnen.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Uppdatering av 

förfrågningsunderlag med stöd 

av lag om valfrihetssystem, 

LOV och för ledsagning och 

avlösarservice med stöd av lag 

om offentlig upphandling, LOU 

2021-00276  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023. 

 

12.  Yttrande över 

kommunrevisionens granskning 

- Granskning av kommunens 

interna kontroller för att 

motverka kvalificerade 

välfärdsbrott 

2021-00325  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

yttrande över kommunrevisionens granskning - 

Granskning av kommunens interna kontroller för att 

motverka kvalificerade välfärdsbrott, daterat 14 

januari 2022, och skickar det som sitt svar till 

kommunrevisionen. 

13.  - -  - 

 

14.  Initiativärende (SD) - 

Behandlingsfamiljer för 

barn/ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem 

2021-00319  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser 

initiativet besvarat eftersom det redan pågår.  

15.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

16.  Redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och 

lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, 

kvartal 4 2021 

2021-00097  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, för 

perioden 2021-10-01 till 2021-12-31. 

17.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006  Förslag till beslut 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

18.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-12-01 - 2022-01-31. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

19.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-12-01 - 2022-01-31. 

20.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2021-12-01 - 2022-01-31. 

21.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-12-01 - 2022-01-31. 

22.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334  Förslag till beslut 

Det föreligger inga kurser eller konferenser. 

23.  Övrigt 

Anmälan av initiativärende 

(SD) Förbättrade villkor för 

medarbetare inom individ- och 

familjeomsorg, en förutsättning 

för välmående personal och 

framtida rekrytering. 

 

Avtackning – Karin Martinsson, 

förvaltningschef 

2019-00337  Förslag till beslut 

 

24.  Information om lex Sarah samt 

redovisning av rapporter, 

utredningar och beslut 

 

2022-00010  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

25.  Nedläggning av 

föräldraskapsutredning enligt 2 

kap 7 § punkt 1 och 2 

föräldrabalken 

2019-00338  Förslag till beslut 
 

Sekretessärende 

 

26.  Nedläggning av 

föräldraskapsutredning enligt 2 

kap 7 § andra stycket 

föräldrabalken 

2019-00339  Förslag till beslut 
 

Sekretessärende 
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Kalle Påsse Sundvall (M) 

ordförande 

Vera Lagerström 

nämndsekreterare 

 


