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Upprättad 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträde torsdagen den 18 november 2021 kl. 17:00 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Elisabeth Svensson (SD) 

1.  Godkännande av dagordningen 2019-00351     

2.  TEMA - Information om 

aktuellt läge i Kungsbacka 

 

2020-00101  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

3.  TEMA - Aktuellt inom 

juridiken 

 

2021-00257  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

4.  Kungsbacka kommuns 

handlingsplan för 

Suicidprevention 

2021-00309  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

5.  Yttrande över motion (KB) om 

forum för samtal och samverkan 

i frågor som berör 

funktionsnedsatta  

 

2021-00237  Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med 

hänvisning till att Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och 

hjälp till personer med funktionsnedsättning och det 

uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 

individuella behov är utgångspunkten för de insatser 

som ges av Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor 

och ett självständigt liv. 
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6.  Yttrande till Socialstyrelsen 

över remiss - Förslag till 

ändring i allmänna råd om 

kunskaper hos personal som ger 

stöd till personer med 

funktionsnedsättning  

 

2021-00294  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till 

Socialstyrelsen yttrande, daterat 10 november 2021, 

över remiss - Förslag till ändring i allmänna råd 

(SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger 

stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till 

personer med funktionsnedsättning. 

7.  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. 

8.  Egenkontroll av följsamhet av 

riktlinje för systematisk 

uppföljning 

 

2018-00082  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

uppdraget fullgjort.  

9.  Förslag till aktivitets- och 

tidplan för färdigställande av 

riktlinjer för ambitionsnivåer  

 

2021-00247  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

aktivitets- och tidplan för färdigställande av 

riktlinjer för ambitionsnivåer.  

10.  Förslag till Intern kontrollplan 

2022 - Nämnden Individ & 

Familjeomsorg 

 

2021-00248  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner 

upprättad Intern kontrollplan 2022 för nämnden 

Individ och Familjeomsorg.  

11.  Förslag till Investeringsplan 

2023-2027 - Nämnden Individ 

& Familjeomsorg 

 

2021-00193  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar 

investeringsplan 2023 - 2027. 

12.  Förslag till Taxor och Avgifter 

2022 - Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

2021-00273  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & familjeomsorg fastställer 

taxor och avgifter för 2022. 
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13.  Arbetet med en hållbar 

socialtjänst 

 

2021-00268  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar 

paragrafen omedelbart justerad. 

14.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

15.  Förslag till tidplan för 

sammanträdet i september 2022 

 

2018-00226  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar tidplan 

för september till den 22 september 2022.  

16.  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 2021-07-01 till 2021-09-30.  

17.  Nedläggning av 

föräldraskapsutredning enligt 

föräldrabalken, FB 

2019-00338  Förslag till beslut 

Sekretessärende 

18.  Nedläggning av 

faderskapsutredning enligt 

föräldrabalken, FB 

2019-00339  Förslag till beslut 

 Sekretessärende   

 

19.  Nedläggning av 

faderskapsutredning enligt 

föräldrabalken, FB 

2019-00340  Förslag till beslut 

 Sekretessärende   

20.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006   

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

21.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-10-01 - 2021-10-31. 
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22.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-10-01 - 2021-10-31. 

23.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål 

för perioden 2021-10-01 - 2021-10-31. 

24.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-10-01 - 2021-10-31. 

25.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334   

Det föreligger inga kurser eller konferenser. 

26.  Övrigt 

 

2019-00337      

 

Kalle Påsse Sundvall (M) 

ordförande 

Vera Lagerström 

nämndsekreterare 

 


