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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-06-03 

 
  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträde torsdagen den 10 juni 2021 kl. 17:00 

Aranäs gymnasium, C220 M aula, genom entrén tag vänster, trappa, 2: a vån, kl. 

17:00 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Carita Boulwén (SD) 

1.  Godkännande av dagordningen 2019-00351  Förslag till beslut 

   

2.  TEMA - Samverkan med 

civilsamhället 

 

2020-00101  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.  

3.  Uppföljning - Handlingsplan 

psykisk hälsa 2021-2024 - 

Kungsbacka 

2021-00140  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

4.  Återtagande av nämndens 

beslut den 12 november 2020 

 

2020-00328  Förslag till beslut 

 Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt 

beslut den 12 november 2020, § 156, avseende ny 

avgift inom Individ & Familjeomsorg, 

Funktionsstödsenheten. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att det 

inte är en ny avgift, utan en ny tillämpning av redan 

befintlig avgift/taxa för korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet och överlåter till förvaltningen hur 

avgiften ska tillämpas.   
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Yttrande över motion (SD) om 

handlingsplan för 

suicidprevention  

 

2021-00129  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 15 

april 2021 tagit beslut om att ställa sig bakom den 

regionala handlingsplanen för suicidprevention 

2021-2025. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att 

motionen är besvarad. 

6.  Svar på initiativärende (SD) - 

SES, digitalt interaktivt verktyg 

för Kungsbackas invånare 

 

2021-00081  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår 

initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet 

föreslagna åtgärderna. 

7.  Svar på initiativärende (L), 

(SD), (C), (S) - Extern drift av 

Personligt Ombud 

 

 

Ärendet bordlades vid 

nämndens sammanträde  

den 20 maj 2021 

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.  

8.  Redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och 

lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, 

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.  

 

9.  Uppföljning av åtgärdsplan för 

budget i balans, juni 2021 

 

2020-00048  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

 

Omedelbar justering.    

10.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 
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11.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006  Förslag till beslut 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

12.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-05-01 - 2021-05-31. 

13.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-05-01 - 2021-05-31. 

14.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2021-05-01 - 2021-05-31. 

15.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-05-01 - 2021-05-31. 

16.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334  Förslag till beslut 

Det föreligger inga kurser eller konferenser. 

17.  Övrigt 

 

2019-00337  Förslag till beslut 

    

18.  Information om lex Sarah samt 

redovisning av rapporter, 

utredningar och beslut 

 

Sekretessärende 

2021-00009  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

19.  Upphörande av 

umgängesbegränsning 

 

Sekretessärende 

 Förslag till beslut från Utskottet för Individ & 
Familjeomsorg 

 

 Omedelbar justering.  
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Kalle Påsse Sundvall (M) 

ordförande 

Vera Lagerström 

nämndsekreterare 

 


