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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-05-12 

 
  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträde torsdagen den 20 maj 2021 kl. 17:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare   

1.  Godkännande av dagordningen 

 

2019-00351  Förslag till beslut 

    

2.  Ny lag för en hållbar 

socialtjänst 

 

2021-00156  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

3.  Redovisning av remissvar över 

författningsförslag i 

promemorian - Barnets bästa 

när vård enligt lag med 

särskilda bestämmelser om vård 

av unga, LVU, upphör 

2021-00101  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

4.  Koncepthandling för bostad 

med särskild service, BMSS 

2021-00074  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

koncepthandlingar för bostad med särskild service. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Konkurrensutsättningsplan - 

Individ & Familjeomsorg och 

Årsplan 2021-2022   

 

2019-00247  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att 

anta konkurrensutsättningsplan. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fastslår 

årsplan för 2022. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

uppdraget fullgjort. 

6.  Beslut - Fördelning av medel ur 

Erik Hjälmlövs stiftelse 2021 

 

2021-00054  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg beviljar 

utdelning ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, enligt 

förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs 

stiftelse 2021, daterad 2021-03-31. 

7.  Beslut - Fördelning av medel ur 

Tage Larsson stiftelse 2021  

 

2020-00343  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beviljar 

utdelning ur Tage Larssons stiftelse 2021 enligt 

förslag till fördelning av medel ur Tage Larssons 

stiftelse 2021, daterad 2021-03-31.  

8.  Kapten Menns fond 2021 

 

2021-00152  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att 

utdelning av Kapten Menns fond uteblir 2021 då 

inga ansökningar har inkommit.    

9.  Aprilrapport 2021 

 

2020-00402  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

uppföljning per april och prognos 2021. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

uppmärksammar kommunstyrelsen på prognosen för 

helåret med underskott på 8,6 miljoner kronor mot 

budget. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Uppföljning av åtgärdsplan för 

budget i balans, maj 2021 

 

2020-00048  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

11.  Utveckling av arbetet med Ett 

Kungsbacka 

 

2021-00161  Förslag till beslut 

    

12.  Svar till Kommunrevisionen 

gällande granskning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 

2020 

 

2020-00374  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

upprättat förslag till svar, daterad 2021-05-03, och 

översänder detta som eget till de förtroendevalda 

revisorerna i Kungsbacka kommun. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

13.  Svar till Kommunrevisionen 

avseende grundläggande 

granskning 2020 

 

2021-00121  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

upprättat svar, daterad 2021-04-27, och översänder 

detta som eget till de förtroendevalda revisorerna i 

Kungsbacka kommun. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

14.  Svar på initiativ från (L), (SD), 

(C) och (S) - Extern drift av 

Personligt Ombud  

 

2020-00345  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår 

initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet 

föreslagna åtgärderna.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

uppdraget fullgjort. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Uppföljning av nämndens 

beslut angående personligt 

ombud 

 

2020-00239  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet och förklarar 

uppdraget fullgjort. 

16.  Redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och 

lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, 

kvartal 1 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 2021-01-01 till 2021-03-31. 

17.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

18.  Det Goda samtalet - föreningar 

 

2020-00385  Förslag till beslut 

    

19.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 

perioden 2021-04-01 - 2021-04-30. 

20.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-04-01 - 2021-04-30. 

21.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-04-01 - 2021-04-30. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

22.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-04-01 - 2021-04-30. 

23.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål 

för perioden 2021-04-01 - 2021-04-30. 

24.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334  Förslag till beslut 

Det föreligger inga kurser eller konferenser.  

25.  Övrigt 

 

2019-00337  Förslag till beslut 

    

26.  Information om lex Sarah samt 

redovisning av rapporter, 

utredningar och beslut, maj 

2021 

 

2021-00009  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

27.  Nedläggning av 

faderskapsutredning 

 

2019-00338  Förslag till beslut 

Sekretessärende 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

28.  Nedläggning av 

faderskapsutredning 

 

2019-00339  Förslag till beslut 

Sekretessärende 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

29.  Nedläggning av 

faderskapsutredning 

 

2019-00340  Förslag till beslut 

Sekretessärende 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

30.  Nedläggning av 

faderskapsutredning 

 

2020-00318  Förslag till beslut 

Sekretessärende 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

 

Kalle Påsse Sundvall (M) 

Ordförande 

Josefine Jönsson 

Nämndsekreterare 

 


