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Plats och tid för 
sammanträde 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 Klockan 17:00 

Beslutande Ledamöter 
Kalle Påsse Sundvall (M), Ordförande 
Mats Nyberg (KD), 1:e vice ordförande 
Gunilla Apler (M) 
Bo Dahlström (M) 
Inga-Lill Kihlberg (C) 
Madelene Höök (L) 
Carita Boulwén (SD) 
Elisabeth Svensson (SD) 
Elisabeth Lyckevall (S) 
Sture Andréasson (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Heidi Sjöstedt (M) tjänstgör för 
Magnus Bodin (M) 
  

Övriga närvarande Ersättare 
Agnes Karlsson (M) 
Birgitta Grundell (L) 
Tina Hald (SD) 
Birgitta Tingdal (S) 
 

Tjänstepersoner 
Karin Martinsson, förvaltningschef 
Josefine Jönsson, nämndsekreterare 
Ann Törnqvist, verksamhetschef 

 Personalföreträdare 
Ingela Lindroth Nord, kommunal 

Övriga 
 

  

 

 

Plats och tid för justering Digital justering  
   

 Sekreterare Josefine Jönsson Paragrafer § 12 

Underskrifter Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) 

Protokolljusterare Madelene Höök (L)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2022-02-17 Paragrafer § 12 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-02-17 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-03-11 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  
  
Josefine Jönsson 
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§ 12 Dnr 2021-00325 
Yttrande över kommunrevisionens granskning - Granskning av 
kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade 
välfärdsbrott 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av Kungsbacka kommuns förmåga 
att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet genom att identifiera 
risker i internkontrollen.  Individ & Familjeomsorg är en av nämnderna som har 
granskats. Granskningens syfte har varit att bedöma om berörda nämnder har 
säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 
välfärdsbrott i verksamheten.  

Nämnden har fått rekommendationer inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn.   

Nämnden ska med anledning av granskningsrapporten senast den 18 februari 2022 
inkomma med svar på nedanstående frågeställningar utifrån de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. 

* Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer 
som redovisas i rapporten? 

* När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 
genomförda? 

* Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 
rapporten? 

Beslutsunderlag 
Se, jämte yttrande, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14, där det föreslås att 
nämnden 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. 
Yttrande över kommunrevisionens granskning: Granskning av kommunens interna 
kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott, 2022-01-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår bifall till förslaget. 
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forts. § 12 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans förslag till beslut kan 
antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 



 

Undertecknat av följande personer

KALLE PÅSSE 
SUNDVALL
E-Legitimation:

Datum: 2022-02-17 19:47:35

Transaktionsidentitet: B0F6A51480C040011E7213C86E04D34E05877B84B7

MADELENE HÖÖK
E-Legitimation:

Datum: 2022-02-17 19:49:10

Transaktionsidentitet: 644793C7C0BD13A68F4E0179EB4B6C01DF0231CC0D

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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