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§ 1 Dnr 2019-00351 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen med tillägg av ett 

ärende; Initiativärende (SD) Förbättrade villkor för medarbetare inom Individ- och 

Familjeomsorg, en förutsättning för välmående personal och framtida rekrytering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) godkänner dagordningen med tillägg av ett 

ärende; Initiativärende (SD) Förbättrade villkor för medarbetare inom Individ- och 

Familjeomsorg, en förutsättning för välmående personal och framtida rekrytering. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att notera informationen till 

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 2 Dnr 2021-00247 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer - Mottagningsenheten Barn & 
Unga och Barn- och ungdomsenheten 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Törnqvist, verksamhetschef, Ida Låstbom, projektledare, Renate Rondolph, 

enhetschef, Sofia Holtz, enhetschef, Mie Flood, 1:e socialsekreterare, och Ulrika 

Olsson, 1:e socialsekreterare, informerar om utkastet kring riktlinjer för 

ambitionsnivåer samt svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer – Barn och ungdomsenheten, 2022-02-04 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer – Mottagningsenheten BoU, 2022-02-04 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att notera informationen till 

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 3 Dnr 2020-00319 

Uppföljning Intern kontrollplan 2021 - Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljningsrapporten av 

internkontroll 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen, nämndens reglemente och de ekonomiska styrprinciperna 

ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska 

årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 

utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. Resultatet av årets arbete ska 

sammanställas i en uppföljningsrapport som ska beslutas av nämnden.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antog internkontrollplan 2021 i november 

2020. Planen innehåller tio prioriterade risker. Av dessa är sju risker 

kommungemensamma, som tagits fram centralt (HR, ekonomi, IT) för varje 

nämnd/förvaltning att granska. Tre risker togs fram för Individ & Familjeomsorgs 

specifika verksamhetsområden.  

Under året har granskningar utförts enligt plan av ansvariga funktioner. Utifrån 

granskningsresultaten planeras ett antal åtgärder att genomföras under 2022.   

Beslutsunderlag 

Se, jämte uppföljningsrapport intern kontroll 2021, förvaltningens tjänsteskrivelse, 

2022-02-01, där det föreslås att nämnden godkänner uppföljningsrapporten av 

internkontroll 2021. 

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021, nämnden för Individ & Familjeomsorg, 

2022-01-18 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna 

uppföljningsrapporten av internkontroll 2021. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 4 Dnr 2020-00402 

Årsredovisning 2021 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner upprättad årsredovisning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är enligt lag skyldig att upprätta årsbokslut och årsredovisning. 

Årsredovisningens syfte är att ge kommuninvånarna, fullmäktige och andra 

intressenter relevant information.  

Årsredovisningen består bland annat av uppföljning och utvärdering av utfall 

avseende resultat, måluppfyllelse och verksamhetsmått. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg visar ett resultat på 19,5 miljoner kronor.  

Årets utfall är ett resultat av flera faktorer. Nämnden har haft ett fortsatt fokus på 

beslutad åtgärdsplan och genomförda åtgärder har haft en god effekt på kostnadsläget 

inom samtliga verksamheter.  

Pandemin har påverkat årets resultat genom de coronarelaterade statliga medel som 

har tillkommit nämnden samt kommunens särskilda centrala satsning på individer 

som riskerar att påverkas negativt psykiskt utifrån pandemin. En ytterligare faktor 

som härrör till pandemin är att flera insatser har uteblivit, främst på grund av att 

brukare har avbokat uppdrag av rädsla för smittspridning och ett minskat behov av 

ledsagning då utbudet av aktiviteter har minskat. Inom daglig verksamhet har flera 

deltagare avstått från att delta och under en stor del av året har verksamheten 

bedrivits på bostad med särskild service i stället för i ordinarie lokaler. 

Det har varit stora svårigheter att tillsätta vakanser när ordinarie personal har varit 

frånvarande och förvaltningen har haft flera vakanser på grund av pågående 

rekryteringar, vilket också har påverkat utfallet. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte årsredovisning 2021, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01, där det 

föreslås att nämnden godkänner upprättad årsredovisning 2021 

Årsredovisning 2021, Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna upprättad 

årsredovisning 2021. 

Förslaget antas. 
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Beslutet skickas till 
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§ 5 Dnr 2021-00326 

Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2025 - Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner underlag till kommunbudget 

2023, plan 2024 - 2027.  

Reservation 

Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med anvisningar för kommunbudget ska nämnden godkänna underlag för 

kommunbudget 2023, plan 2024 - 2027.  

Nämnderna uppmanas att inkomma med underlag som beskriver de utmaningar de 

har framför sig under perioden samt för att nå en budget i balans. Nämnden har 

möjlighet att kommentera de trender som lyfts i den kommungemensamma analysen 

eller lägga till trender som påverkar nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2027,  förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2022-02-01, där det föreslås att nämnden godkänner underlag till 

kommunbudget 2023, plan 2024 - 2027.  

Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2027  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslag till underlag till 

kommunbudget 2023, plan 2024 - 2027. 

Elisabeth Lyckevall (S) med instämmande av Sture Andréasson (S) yrkar på 

följande;  

Angående behovet av stöd för de som inte finner sig tillrätta med de digitala 

lösningar och formulären, yrkar vi på utrymme som ska täcka behovet av deras 

information och stöd. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns ett förslag till beslut, hans 

eget, och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras tilläggsyrkande. 

Ordförande frågar nämnden om hans eget förslag till beslut kan antas och finner att 

så sker.  
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Därefter frågar ordförande nämnden om Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

tilläggsyrkande kan antas och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2022-00007 

Ombudgetering och resultatfonder 2021 - Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner förslag till ombudgetering och 

resultatfonder 2021.   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering och resultatfonder 2021 

tillsammans med bifogade handlingar.   

Individ och Familjeomsorg visar ett överskott om 19,5 miljoner kronor (mnkr) 

gentemot driftsbudgeten.  

Förvaltningen har de senaste åren arbetat långsiktigt med att nå en budget i balans. 

Detta avspeglas nu i en kraftig förbättring av resultatet från -33 mnkr 2019 till +20 

mnkr 2021 vilket är en minskning av kostnaderna med närmare 53 mnkr.   

Då Coronapandemin fortfarande påverkar förvaltningen i många hänseenden, så 

behöver förvaltningen nu arbeta vidare med att stabilisera ekonomin och få en 

möjlighet till att bygga upp en resultatfond. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26, där det föreslås att 

nämnden godkänner förslag till ombudgetering och resultatfonder 2021.   

Bilaga: Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2021 

Bilaga: Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2021 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna ombudgetering 

och resultatfonder 2021.   

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2021-00273 

Återtagande i vissa delar av nämndens beslut den 18 november 20201 - 
Taxor och avgifter 2022 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt beslut den 18 november 2021, § 

178, i vissa delar enligt följande: 

• Förbehållsbelopp, ensamstående   5 452 kr/månad 

• Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende  4 607 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65år 5 997 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att då minimibelopp har felaktigt 

skrivits som förbehållsbelopp ska inte nämnden fatta beslut då minimibeloppet 

bestäms av Riksdagen enligt 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, utan nämnden överlåter till 

förvaltningen hur avgiften ska tillämpas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har felaktigt angett förbehållsbelopp i sitt förslag till beslut, daterat 

2021-09-29. Följaktligen har nämnden fattat beslut om storleken på minimibeloppet.  

Minimibeloppet regleras i två paragrafer dels i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, som 

definierar minimibeloppet och bestäms av Riksdagen, dels i 8 kap. 8 § 

socialtjänstlagen där det finns en skyldighet för kommunen att vid särskilda 

omständigheter höja minimibeloppet och vissa begränsade möjligheter att minska 

minimibeloppet. 

Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att höja minimibeloppet i 8 kap. 7 § 

socialtjänstlagen. Lagändringen trädde ikraft den 1 januari 2022. Höjningen 

motsvarar en höjning av konsumtionsstödet i bostadstillägget, det vill säga 200 kr per 

månad för ensamstående och 100 kr för sammanlevande makar och sambor. Då 

nämnden ånyo beslutat i ärendet ”Taxor och avgifter 2022 – Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg, redovisas beslutet till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-13, där det föreslås följande: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt beslut den 18 november 2021, § 

178, i vissa delar enligt följande: 

• Förbehållsbelopp, ensamstående   5 452 kr/månad 

• Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende  4 607 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65år 5 997 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att då minimibelopp har felaktigt 

skrivits som förbehållsbelopp ska inte nämnden fatta beslut då minimibeloppet 

bestäms av Riksdagen enligt 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, utan nämnden överlåter till 

förvaltningen hur avgiften ska tillämpas. 

NIF, beslut § 178, 2021-11-18 

Socialstyrelsens meddelandeblad, december 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans förslag till beslut kan 

antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 8 Dnr 2022-00011 

Delegeringsförteckning 2022 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar nämndens reviderade 

delegeringsförteckning, daterad 2022-02-17.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller 

i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Innebörden av delegering 

är att delegaten beslutar i nämndens ställe. Ett beslut med stöd av delegering från 

nämnd likställs med ett beslut som nämnden har fattat. Nämnden kan inte återkalla 

eller ändra beslut av delegat som redan är fattat.  

Nämnden har alltid ansvar för sitt verksamhetsområde. 

Ny lagstiftning, önskemål från förvaltningen samt behov av förbättringar och 

förtydliganden gör att nämndens delegeringsförteckning behöver revideras. 

Bilagerat denna tjänsteskrivelse återfinns nämndens nuvarande 

delegeringsförteckning med föreslagna tillägg skrivna i rött och föreslagna 

borttagningar skrivna med överstruken text (bilaga 1). Därutöver finns en skrivelse 

där samtliga föreslagna ändringar finns upptagna med en förklarande kommentar 

(bilaga 2).  

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14, där det föreslås 

följande: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar nämndens reviderade 

delegeringsförteckning, daterad 2022-02-17.  

Bilaga 1. Delegeringsförteckning med ändringar 

Bilaga 2. Revidering av nämndens föreslagna ändringar med kommentarer  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta nämndens 

reviderade delegeringsförteckning, daterad 2022-02-17. 

Förslaget antas.  

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom förvaltningen  
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§ 9 Dnr 14708 

Förordnande för begäran om polishandräckning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för tjänstepersoner vid 
Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att förordnande ges till nedan 

nämnda tjänstepersoner vid socialjouren, Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs 

Stad att begära polishandräckning enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) inom Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

ansvarsområde: 

 

  

Detta beslut ersätter Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut 2020-12-16,  

NIF diarienummer 2020-00371. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunal samverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:735) gör det möjligt 

för en kommun att uppdra åt en anställd i den samverkande kommunen att besluta på 

kommunens vägnar i en viss grupp av ärenden.  

Beslut om att begära polishandräckning enligt 43 § 2 p LVU kan inte delegeras. 

Däremot kan särskilda tjänstepersoner förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. 

Delegation att fatta beslut innebär att ett beslut fattas av innehavaren av viss 

befattning medan förordnande att fatta ett beslut är personligt.  

Kungsbacka kommun och Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Centrum, har ingått 

samverkansavtal avseende socialjour. Socialjouren vid Socialförvaltningen Centrum 

åtar sig därmed att för Kungsbacka kommuns räkning tillhandahålla socialtjänstjour 

med stöd av bland annat LVU under den jourtid som framgår av avtalet. Det finns 

därför ett behov av att ge tjänstepersoner vid Socialförvaltningen Centrum 

förordnande att fatta beslut om att begära polishandräckning enligt 43 § 2 p LVU.  
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Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans förslag till beslut kan 

antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Socialjouren, Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs stad 
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§ 10 Dnr 2021-00354 

Yttrande över remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner svar på remiss, daterat 9 februari 

2022, över - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 kommer nya beredskapszoner inom kärnenergiberedskapen att beslutas 

samt att nya regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskapen kommer tas 

fram. De regionala planerna beskrivs i denna remiss från Länsstyrelsen i Halland.  

Kommunens nämnder skickar in sina synpunkter till Krisberedskap och säkerhet på 

kommunledningskontoret, KLK, som sammanställer nämndernas svar till ett 

gemensamt svar till kommunstyrelsen i slutet på april.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte yttrande och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07, där det 

föreslås att nämnden godkänner svar på remiss, daterat 9 februari 2022, över - 

Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Yttrande över remiss Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 

2022-02-09 

1. Missiv Program för räddningstjänst 

2. Program för Räddningstjänst 

3. Delplan Utrymning 

4. Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 

5. Delplan Strålningsmätning 

6. Delplan Länsstyrelsens fältplats 

7. Delplan Larm 

8. Delplan Kommunikation 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna svar på remiss, 

daterat 9 februari 2022, över - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 

ämnen. 

Förslaget antas. 
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Beslutet skickas till 

Krisberedskap och säkerhet, kommunledningskontoret, Kungsbacka kommun 
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§ 11 Dnr 2021-00276 

Uppdatering av förfrågningsunderlag med stöd av lag om 
valfrihetssystem, LOV och för ledsagning och avlösarservice med stöd 
av lag om offentlig upphandling, LOU 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar årsplan för konkurrensutsättning 2022-

2023. 

Reservation 

Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) reserverar sig enligt följande: 

Reservation från Socialdemokraterna på IF angående upphandling av kommunens 

verksamheter, angående ärende 11, reserverar vi oss som tidigare mot att 

verksamheterna upphandlas. Vi anser däremot att upphandling för ledsagning och 

avlösarservice som vi för närvarande har i förvaltningen kan fortsätta som tidigare. 

Sammanfattning av ärendet 

I Nämnden för Individ & Familjeomsorgs konkurrensutsättningsplan anges att 

förvaltningen årligen ska ta fram förslag till årsplan för konkurrensutsättning av 

verksamhet för Individ & Familjeomsorg.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023, förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2021-10-01, där det föreslås att nämnden antar årsplan för 

konkurrensutsättning 2022-2023 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) förslår nämnden att anta årsplan för 

konkurrensutsättning 2022-2023. 

Förslaget antas. 
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§ 12 Dnr 2021-00325 

Yttrande över kommunrevisionens granskning - Granskning av 
kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade 
välfärdsbrott 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 13 Dnr 2022-00033 

Initiativärende (SD) Förbättrade villkor för medarbetare inom individ- 
och familjeomsorg, en förutsättning för välmående personal och 
framtida rekrytering 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår initiativärendet.  

Reservation 

Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD), väcker ett ärende om hur 

förbättrade villkor för medarbetare inom Individ och Familjeomsorg är en 

förutsättning för välmående personal och framtida rekrytering. 

Carita Boulwén (SD) med flera skriver i sitt initiativ att för att vara en attraktiv 

arbetsplats så behövs framförallt bättre villkor, som exempelvis schemaläggning och 

tid för återhämtning. Vidare beskrivs kritik mot de så kallade hälsoscheman samt att 

bemannings svårigheter leder till stress och arbetsbelastning utan tillräcklig tid för 

återhämtning. 

Carita Boulwén (SD) med flera yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

se till helheten i arbetssituationen för medarbetarna, att man inte påtvingar de så 

kallade hälsoscheman utan att arbetsgrupperna godkänt dessa samt att utreda behov 

och möjlighet att införa form av veckoslutstjänstgöring. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende (SD) Förbättrade villkor för medarbetare inom individ- och 

familjeomsorg, en förutsättning för välmående personal och framtida rekrytering, 

2022-01-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) med instämmande från Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall till 

initiativärendet. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Madelene Höök (L) 

yrkar avslag till initiavtiärendet med motiveringen att det är förvaltningens uppdrag 

och arbetsmiljöarbete sker i samverkan med de fackliga organisationerna. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

hans eget med fleras avslagsyrkande och dels Carita Boulwéns (SD) med fleras 

bifallsyrkande. 
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forts. § 13 

 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 

hans eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Nej-röst till Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag.  

Ja-röst till Carita Boulwén (SD) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att nämnden, med 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster, beslutar enligt 

Kalle Påsse Sundvalls (M) det vill säga hans eget med fleras förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att  

rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)  

 

X  

Gunilla Apler (M)   X  

Heidi Sjöstedt (M)   X  

Bo Dahlström (M)   X  

Inga-Lill Kihlberg (C)  X   

Madelene Höök (L)   X  

Mats Nyberg (KD)   X  

Carita Boulwén (SD)  X   

Elisabeth Svensson (SD)  X   

Elisabeth Lyckevall (S)  X   

Sture Andréasson (S)  X   

 

Beslutet skickas till 

Sverigedemokraterna 
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§ 14 Dnr 2021-00319 

Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser initiativet besvarat eftersom det redan 

pågår.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje år placeras ungefär 2 000 ungdomar på institution på grund av allvarliga 

beteendeproblem. Ungdomarna placeras då antingen på särskilda ungdomshem eller 

på kommunala eller privata Hem för vård eller boende (HVB). En alternativ 

placering för dessa ungdomar är i en så kallad behandlingsfamilj. Det är en 

tidsbegränsad insats där utbildade familjehemsföräldrar tillsammans med ett team 

bedriver behandling. 

Socialstyrelsen har pekat ut en särskild version av behandlingsfamilj TFCO 

Treatment Foster Care Oregon som numer ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd 

”Insatser för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott”. 

”Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete för barn 6-17 år”. 

Socialstyrelsen pekar ut att detta är ett alternativ till institutionsvård som bör 

användas vad gäller barn 12-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. 

Certifiering krävs för att få tillgång till manualen och för att få använda TFCO som 

behandlingsnamn. I Sverige har Humana ensamrätt att utbilda och handleda i TFCO 

metoden under certifieringsprocessen. 

 

Aktuell situation i Kungsbacka 

Kungsbacka har använt sig av TFCO och har möjlighet att köpa tjänsten vid behov 

via Humana.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01, där det föreslås att nämnden anser 

initiativet besvarat eftersom det redan pågår. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anse initiativet besvarat 

eftersom det redan pågår. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Sverigedemokraterna  
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§ 15 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar med anledning av ryktesspridning och 

demonstration i samhället mot socialtjänst. För att få en uppfattning kommer det 

inom kort en enkät som skickas ut till medarbetare inom förvaltningen om 

arbetsmiljön, där det kommer att innehålla frågor om otillåten påverkan vid 

tjänsteutövning.  

 

Verksamhetschef Diana Brovall informerar i följande punkter: 

 

• Sedan 2021 har alla korttidshem har samma öppettider, från 15:00.  

• Investering på Kyviks korttidsvistelse med att göra tomten mer tillgänglig för 

barn med funktionsnedsättningar. 

• Regnbågen, daglig verksamhet, har haft helgöppet vilket har varit uppskattat. 

Detta har möjliggjorts med hjälp av pengar från kommunens överskott som 

utifrån ett politiskt initiativ avsatts till att mildra effekten av pandemin för 

personer som drabbats av ensamhet och isolering. En enkät om helgöppet på 

Regnbågen har skickats ut till berörda för att få en uppfattning om hur 

verksamheten kan utvecklas. 

• Lyckat uppdrag med bemanning hos personlig assistans. 

 

Verksamhetschef Maria Udén Lohnér informerar i följande punkter: 

 

• Daglig verksamhet är uttagna att hålla i ett seminarium på 

funktionshinderdagarna i april. Det kommer visas en film som speglar det 

som man arbetar med på Åhuset. Parallellt förbereds vernissagen som 

kommer vara på Tjolöholm i vår. 

• Planeringen inför öppnandet av Pölagården den 1 maj pågår. I dagsläget är 

det 5 lägenheter som startas upp, 3 små lägenheter och 2 större som lämpar 

sig för par. I första läget rekryteras 6 medarbetare.  

• Planeringen inför öppningen av Diorit i Kolla den 5 september pågår. Ett  

20-tal medarbetare skall rekryteras. 

• Ett stort arbete pågår för att planera inför sommaren – vi har flera grupper 

som jobbar med att säkerställa introduktion och skapa utbildningar, men 

också med hur fördelningen skall göras av vikarier. Introduktion och 

utbildning sker både fysiskt och digitalt. 
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• Det är ett tufft bemanningsläge i verksamheterna till följd av hög 

sjukfrånvaro.  

 

Förvaltningschef Karin Martinsson meddelar att rekryteringarna är klara avseende 

ekonomi- och kanslichef samt utvecklingschef. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att notera informationen till 

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 16 Dnr 2021-00097 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 4 2021 

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 2021-10-01 till 2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 

samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 

kvartal. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte sammanställningar, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03, där det 

föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 

ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-10-01 till 2021-12-

31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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§ 17 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (42) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-02-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 18 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin 

återrapportering av delegationsbeslut, enligt nya kommunallagen (SFS 2017:725) de 

beslut som är av så stor betydelse att nämnden delegerat beslutanderätten till 

förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, ska anmälas till 

nämnden. Härigenom säkerställs nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom 

tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden får information om sådant 

som kan vara av vikt för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck i ett 

beslut som måste anmälas till nämnden. 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 8, 22 

december 2021 och den 5, 19 januari 2022. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL; lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga 

beslut.   

Personal 

2022-01-01 – 2022-01-31 

Attester 

2021-12-01 - 2022-01-31 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – Nytida Mjörnviksholm, Vuxenenheten.  

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – Rockesholm behandling, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 

Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal –skyddat boende, Vuxenenheten. 
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Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal - Basta Bryggan Nykvarn HVB, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal - Villa Vita Mullsjö, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal - Positivum Vård och Behandling AB, Villa Bo, 

Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal - Positivum Vård och Behandling AB, 

Vuxenenheten.  

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Basta Väst AB, Vuxenenheten.  

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Basta Väst AB, Vuxenenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2021-00356. Uppdragsavtal – Handledning –Multitema Konsult AB, 

Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00126. Placeringsavtal – Korttidsvistelse, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00126. Placeringsavtal – Bostad med särskild service, Olivia Omsorg, 

Funktionsstödsenheten 

Övrigt  

Dnr 2021-00332. Anmälan om personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00337. Anmälan om personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00259. Godkännande av konsekvensbedömning enligt artikel 35 EU 

allmän dataskyddsförordning. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 

2022-01-31. 
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Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 

anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 19 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Kammarrätten i Göteborg 

Beslut meddelat i mål nr 5400-21, daterad 2021-12-17, saken; Fråga om 

prövningstillstånd. Individen har överklagat förvaltningsrättens dom den 30 augusti 

2021 i mål nr 12736-20, gällande personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kammarrätten meddelar inte 

prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.   

Beslut meddelat i mål nr 4066-21, daterad 2021-12-27, saken; Fråga om 

prövningstillstånd. Individen har överklagat förvaltningsrättens dom den 4 juni 2021 

i mål nr 4935-20, gällande Bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kammarrätten meddelar inte 

prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.   

Protokoll, daterat 2021-12-21, mål nr 7425-21, saken; Personlig assistans enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inhibition. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbackas kommun yrkar att 

kammarrätten beslutar att förvaltningsrättens dom tills vidare inte ska gälla 

(inhibition). Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition. 

Protokoll, daterat 2021-12-28, mål nr 7338-21, saken; Umgängesbegränsning vid 

vård av unga, nu fråga om offentligt biträde m.m. Kammarrätten avvisar yrkandet om 

förordnande av offentligt biträde. Kammarrätten avslår yrkandet om rättshjälp. 

Kammarrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. Klagande/individen ges 

tillfälle att senast den 10 januari 2022 skriftligen slutföra sin talan och yttra sig över 

bifogade aktbilagor. Om något yttrande inte kommer in inom den angivna tiden, 

kommer målet avgöras på det material som finns i målet. 

Beslut meddelat i mål nr 27-22, daterad 2022-01-10, saken; Fråga om 

prövningstillstånd. Individen har överklagat förvaltningsrättens dom den 17 

december 2021 i mål nr 14183-21, gällande bostad med särskild service enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kammarrätten 

meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.  

  

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 12281-21, daterad 2021-12-16, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande bistånd i form av fortsatt boendestöd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 
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forts. § 19 

 

Dom meddelad i mål nr 14183-21, daterad 2021-12-17, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande bostad med särskild service enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten 

upphäver överklagandet från individen. Nämndens beslut den 20 augusti 2018 att 

bevilja bostad med särskild service gäller därmed fortsatt. 

Dom meddelad i mål nr 11869-21, daterad 2021-12-20, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande bistånd i form av stödperson med tillgång till 

bil enligt socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår individens överklagande.  

Protokoll, daterad 2022-01-11, i mål nr 237-22, saken; Korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet, nu fråga om interimistiskt förordnande. Individen har överklagat 

nämndens beslut gällande korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Förvaltningsrätten 

avslår individens yrkande om interimistiskt förordnande. 

Dom meddelad i mål nr 14637-21 och 14638-21, daterad 2022-01-17, saken; 

Upphörande av vård enligt LVU. Individen har överklagat nämndens beslut gällande 

vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Beslut, daterad 2022-01-26, i mål nr 4019-21, saken; Personkrets enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, nu fråga om 

vittnesbevisning. Individen har överklagat nämndens beslut gällande ansökan om 

biträde av personlig assistans enligt LSS. Vidare yrkar individen att 

förvaltningsrätten håller muntlig förhandling samt vittnesförhör. Förvaltningsrätten 

avslår individens yrkande om vittnesbevisning i vissa delar. 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00179. Beslut – IVO avslår Göteborgs stads ansökan enligt 2 a kap. 11 § 

socialtjänstlagen, SoL, om överflyttningsärende till Kungsbacka. 

Dnr 2021-00348. IVO översänder beslut för kännedom. Föreläggande enligt 26 f 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Dnr 2020-00247. Beslut från IVO, dnr 3.2.2-30480/2021, angående tillsyn av bostad 

med särskild service för barn och ungdom vid Lilla Grönkulla.  

Dnr 2021-00106. Beslut från IVO, dnr 3.3.1-39350/2020, angående tillsyn av ej 

verkställt gynnande beslut. IVO avslutar ärendet.   

Dnr 2021-00107. Beslut från IVO, dnr 3.31-39359/2020, angående tillsyn av ej 

verkställt gynnande beslut. IVO avslutar ärendet.   

 

Integritetsskyddsmyndigheten,IMY  

Dnr 2021-00293. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan av 

personuppgiftsincident. 
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Dnr 2021-00321. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan av 

personuppgiftsincident. 

Dnr 2021-00332. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan. 

Dnr 2021-00337. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan. 

 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00329. KF § 142 - Policy och riktlinjer för personuppgifter och regler för 

inbördes biträdesförhållanden mellan nämnder. 

Dnr 2021-00097. KF § 175 Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021. 

 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-00226. KS § 314 - Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på 

distans. 

Dnr 2017-00198. KS § 318 - Antagande av dokumenthanteringsplan för 

kommungemensamma stödprocesser. 

Dnr 2021-00268. KS § 6 - Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-12-01 – 

2022-01-31. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 

inkomna domar och beslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 20 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna 

synpunkter och klagomål, för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Dnr 2021-00331. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot ett klagomål 

på verksamhet Bostad med särskild service. Det är nämndens ansvar att utreda 

klagomålet enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Dnr 2021-00341. Inkommit klagomål från anhörig angående att kommunens e-

fakturor på boendekostnaden inte kommer löpande varje månad. Ibland skickas en 

månadsfaktura precis som det ska vara men sen kan det gå flera månader till nästa 

faktura skickas och då kommer en faktura på en större klumpsumma på flera 

månader i efterhand. Detta har pågått alldeles för länge, trots upprepade påminnelser 

om problemet. 

Dnr 2022-00026. Inkommit klagomål från anhöriga angående ingen information om 

stängning av daglig verksamhet vid personalbrist.   

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-11, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, för perioden 2021-12-

01 – 2022-01-31.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 

inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (42) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-02-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 21 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Dnr 2021-00256. Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021. 

Dnr 2021-00001. Samordningsförbundet Halland – Styrelseprotokoll, 2021-12-10. 

Dnr 2021-00345. Statsbidrag till kommuner och regioner för att ekonomiskt stödja 

verksamheter inom hälso- och sjukvård till följd av merkostnader, covid-19 omgång 

4. 

Dnr 2022-00025. Öppna jämförelser i socialtjänsten och kommunal hälso- och 

sjukvård 2022. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-11, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-

12-01 – 2022-01-31. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 

inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 22 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 
 

Det föreligger inga kurser eller konferenser. 
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§ 23 Dnr 2019-00337 

Övrigt - avtackning 

 

Dagens sammanträde 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, genom ordförande Kalle Påsse Sundvall 

(M), överlämnar en blomma och tackar förvaltningschef Karin Martinsson för ett 

gott samarbete och hennes värdefulla insats för Individ & Familjeomsorg, samtidigt 

önskar nämnden Karin lycka till med sitt nya uppdrag. I samband med avtackningen 

överlämnar vice ordförande Mats Nyberg (KD) en bok och en hängmatta, och 

ledamot Inga-Lill Kihlberg (C) överlämnar en ask med praliner. 
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§ 24 Dnr 2022-00010 

Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar 
och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, 

utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) tar emot rapporter om missförhållanden eller 

påtagliga risker för missförhållanden enligt lex Sarah. SAS utreder händelser och 

beslutar om händelsen utgjort ett missförhållande eller en påtaglig risk för 

missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker 

för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). I och med att SAS fattar beslut mot delegation ska nämnden få kännedom om 

samtliga beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  

Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden där 

händelsen bedömts ligga inom ramen för hälso- och sjukvård eller arbetsmiljö och 

därför inte bedöms inom ramen för lex Sarah; 

Dnr 2021–00333 – gäller utebliven rengöring av hjälpmedel. 

Dnr 2021–00339 – gäller tillbud. 

Dnr 2022–00001 – gäller felaktig information från legitimerad personal.  

Dnr 2021–00300 – gäller händelse som rapporterats inom personlig assistans men 

har flyttats över till vikariecenter på förvaltningen för Vård & Omsorg, som ansvarar 

för utredning om eventuell brist.   

Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 

Dnr 2021–00327 – gäller försenad morgonrutin, inget missförhållande. 

Dnr 2021–00307 – gäller individ på bostad med särskild service som fått reda på 

uppgifter om en granne, ett missförhållande.  

Dnr 2021–00311 – gäller förändrade behov vid fraktur för individ på bostad med 

särskild service, inget missförhållande.  

Dnr 2021–00181 och 2021–00236 – gäller stark känsla av otrygghet för en individ på 

bostad med särskild service, ett missförhållande.  

Dnr 2021–00336, 2021–00340 och 2021–00342 – gäller tre rapporter under sex dygn 

om personals möjlighet att upptäcka individers behov av stöd nattetid på en bostad 

med särskild service, en påtaglig risk för ett missförhållande.  
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Dnr 2021–00317 – gäller röjande av sekretess, ett missförhållande.  

Dnr 2021–00264 – gäller lång handläggningstid för ansökan om avlösarservice och 

korttidsvistelse, ett missförhållande.   

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 

av rapporter, utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Förslaget antas. 
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§ 25 Dnr 2019-00338 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 och 2 
föräldrabalken 

 

Sekretessärende, se separat protokoll. 
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§ 26 Dnr 2019-00339 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket 
föräldrabalken 

 

Sekretessärende, se separat protokoll. 

 


