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Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträde torsdagen den 18 februari 2021 kl. 17:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Sture Andréasson (S) 

1.  Godkännande av dagordningen 

 

2019-00351  Förslag till beslut 

    

2.  Årsredovisning 2020 

 

2020-00018  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

upprättad årsredovisning 2020. 

3.  Ombudgetering och 

resultatfonder 2020 

 

2021-00032  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår 

kommunfullmäktige att resultat på -6,7 miljoner 

kronor inte förs till nämndens resultatfond utan 

återförs till kommunens resultat. 

4.  Årsuppföljning 

internkontrollplan 2020 

 

2019-00296  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & familjeomsorg godkänner 

uppföljningsrapporten av internkontroll 2020. 

5.  Uppföljning av åtgärdsplan för 

budget i balans, februari 2021 

 

omedelbar justering 

2020-00048  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

6.  Delegeringsförteckning 2021  

 

2021-00010  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

nämndens reviderade delegeringsförteckning, 

daterad 2021-02-18.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

7.  Yttrande över remiss - 

Promemorian Utbetalning av 

ersättning för personlig 

assistans endast vid tillstånd 

(KS 2020-01195)  

2020-00401  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till 

kommunstyrelsen yttrande över remiss -

Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig 

assistans endast vid tillstånd.  

8.  Yttrande över motion från 

Carita Boulwén (SD) om 

språkkrav vid anställning inom 

skolan samt vård och omsorg 

 

2020-00348  Nämnden för Individ & familjeomsorgs förslag till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 

med hänvisning till det arbete som genomförts och 

kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar 

vid rekrytering av ordinarie medarbetare, 

korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie 

verksamhet. 

9.  Förslag till överflyttning av 

ansvar och handläggning 

rörande Stiftelsen kapten Menns 

fond till Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

2021-00035  Nämnden för Individ & familjeomsorgs förslag till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 

2022, övertar ansvaret för handläggning och 

fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

10.  Kvalitetsberättelse 2020 

 

2021-00027  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

Kvalitetsberättelsen 2020. 

11.  Information om lex Sarah samt 

redovisning av rapporter, 

utredningar och beslut 

 

2021-00009  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

12.  Konsekvensbedömning enligt 

GDPR artikel 35, för tjänsten 

Eko-post 

2021-00023  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

konsekvensbedömningen för tjänsten Eko-post. 

13.  Redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och 

lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, 

kvartal 4 2020. 

2020-00019  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 2020-10-01 till 2020-12-31.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

14.  Ansökan om statsbidrag för 

verksamhet med personligt 

ombud (PO) för år 2021 

 

2020-00378  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att 

inte ansöka om statsbidrag för verksamhet med 

personligt ombud för år 2021.  

15.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.     

16.  Avstämning planeringsdag och 

fortsatt process 

 

2021-00065  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

17.  Kungsbacka 1% - ekonomiskt 

utrymme för utveckling 

2021-00072 Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

18.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 

perioden 2020-12-01 - 2021-01-31. 

19.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2020-12-01 - 2021-01-31. 

20.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2020-12-01 - 2021-01-31.  

21.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2020-12-01 - 2021-01-31. 

22.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden, för perioden 2020-12-01 - 2021-01-

31. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

23.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334  Förslag till beslut 

Föreligger inga kurser eller konferenser. 

24.  Övrigt 2019-00337  Förslag till beslut    

25.  Ansökan om vårdnadsöverflytt 

enligt föräldrabalken 

 

2019-00338  Utskottets förslag till Nämnden för Individ & 
familjeomsorg  

 Sekretessärende. 

 

Kalle Påsse Sundvall (M) 

ordförande 

Vera Lagerström 

nämndsekreterare 

 


