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§ 1 Dnr 2019-00351  

Ändring av ärendelistan 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg tillför följande ärenden till ärendelistan. 

Uppdrag - Riktlinjer för samverkan med civilsamhället 

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare 

Initiativärende (SD) - Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka 

Sammanfattning av ärendet 

Kalle Påsse Sundvall (M) anmäler ett extra ärende, Uppdrag - Riktlinjer för 

samverkan med civilsamhället 

Carita Boulwén (SD) anmäler två initiativärenden 

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare 

Initiativärende (SD) - Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att tillföra anmälda ärenden till 

ärendelistan. 

Förslaget antas. 
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§ 2 Dnr 2020-00018  

Årsredovisning 2020 
 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 3 Dnr 2021-00032  

Ombudgetering och resultatfonder 2020 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 4 Dnr 2019-00296  

Årsuppföljning internkontrollplan 2020 

Beslut 

Nämnden för Individ & familjeomsorg godkänner uppföljningsrapporten av 

internkontroll 2020. 

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 2020 i november 

2019. Planen innehåller 12 prioriterade risker. Av dessa är nio kommungemensamma 

risker som tagits fram centralt (HR, ekonomi, IT) och som varje nämnd/förvaltning 

ska granska. Tre risker togs fram för Individ & Familjeomsorgs specifika 

verksamhetsområden.  

Under året har granskningar utförts enligt plan av ansvariga funktioner. I de fall 

granskningen har visat på otillfredsställande resultat har åtgärder vidtagits eller 

planerats. Några av de identifierade riskerna och kontrollpunkterna återkommer i 

internkontrollplanen för 2021. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilaga, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01, där det föreslås att 

nämnden godkänner uppföljningsrapporten av internkontroll 2020. 

Bilaga: Årsuppföljning internkontrollplan 2020, Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna 

uppföljningsrapporten av internkontroll 2020. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2020-00048  

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, februari 2021 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 6 Dnr 2021-00010  

Delegeringsförteckning 2021  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar nämndens reviderade 

delegeringsförteckning, daterad 2021-02-18. 

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. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-05, där det föreslås att 

nämnden antar nämndens reviderade delegeringsförteckning, daterad 2021-02-18.  

Bilaga 1: Delegeringsförteckning med föreslagna ändringar (reviderad 

delegeringsförteckning).  

Bilaga 2: Nuvarande och föreslagen lydelse med kommentar. 

Beslutsgång 

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

reviderade delegeringsförteckning, daterad 2021-02-18. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom förvaltningen 
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§ 7 Dnr 2020-00401  

Yttrande över remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för 
personlig assistans endast vid tillstånd (KS  2020-01195)  

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 8 Dnr 2020-00348  

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

• Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även 

gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt 

anknytning till verksamhet inom Gymnasium & Arbetsmarknad, Förskola & 

Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg. 

• Språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 

innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på 

verksamheten presenteras. 

• Försöksperioden gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

• Personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkes-legitimation 

undantas. 

• De nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall 

inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Reservation 

Madelene Höök (L), Inga-Lill Kihlström (C), Elisabeth Lyckevall (S) och Sture 

Andréasson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun.  

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 

samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 

grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 

exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 

förskola, skola och fritidshem.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till nämnderna för Vård & 

Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad.  

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i 

Kungsbacka kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa 

adekvata språkkunskaper. Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att 

rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda förutsättningar för att rekrytera 

enligt den processen.   
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forts. § 8 

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som 

behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Se, jämte motionssvar och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21, där 

det föreslås att Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 

som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid 

rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 271 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 105 

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt 

vård och omsorg inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Madelene Höök (L) med instämmande från Inga-Lill Kihlström (C), Elisabeth 

Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår 

motionen med hänvisning till att de omnämnda rekommendationerna inte finns och 

att förvaltningen därför inte kan ta fram ett språktest utifrån dessa i de berörda 

förvaltningarna. 

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Daniel Kvist (KD) yrkar bifall till 

motionen med följande tillägg: 

• Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även 

gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt 

anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

• Språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 

innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på 

verksamheten presenteras. 

• Försöksperioden gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

• Personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkes-legitimation 

undantas. 

• De nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall 

inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fyra förslag dels 

förvaltningens förslag, dels Carita Boulwéns (SD) bifallsförslag, dels Madelene 

Hööks (L), Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och                           
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forts. § 8 

Sture Andréassons (S) avslagsförslag samt dels hans eget det vill säga Kalle Påsse 

Sundvalls (M) med instämmande från Daniel Kvist (KD) bifall till motionen med 

tilläggsförslag.  

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag mot Carita Boulwéns 

(SD) bifallsförslag mot Madelene Hööks (L), Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth 

Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) avslagsyrkande och mot hans eget bifalls 

med tilläggsförslag med instämmande från Daniel Kvist (KD) och finner att 

nämnden bifaller hans eget och Daniel Kvists (KD) förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande finner att hans eget och Daniel Kvists (KD) förslag är huvudförslaget i 

kommande huvudomröstning.  

Ordförande ställer sedan proposition på Carita Boulwéns (SD) bifallsförslag och 

Madelene Hööks (L), Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture 

Andréassons (S) avslagsförslag och finner att nämnden utser Madelene Hööks (L), 

Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) förslag 

till motförslag i huvudomröstningen. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som 

nämnden godkänner. 

Ja-röst innebär att besluta enligt Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag. 

Nej-röst innebär att besluta enligt Madelene Hööks (L) med fleras förslag.  

Ledamot/tjänstgörande ersättare  Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)         X  
 

Gunilla Apler (M)   X  
 

Magnus Bodin (M)    X  
 

Bo Dahlström (M)  X  
 

Inga-Lill Kihlberg (C)  
 

X  

Madelene Höök (L)   
 

      X  

Daniel Kvist (KD)  X 
 

 

Carita Boulwén (SD)    X 
 

 

Elisabeth Svensson (SD)  X 
 

 

Elisabeth Lyckevall (S)  
 

X  

Sture Andréasson (S)  
 

X  

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 4 nej-

röster, beslutar enligt hans eget med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2021-00035  

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen 
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från 

och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen 

kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden 

för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och 

ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive 

förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs nämndernas nya 

reglementen. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som 

fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare 

inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att 

överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26, där det föreslås att 

nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad, från och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och 

fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg. 

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59. 

Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
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forts. § 9 

Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige att besluta att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från 

och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen 

kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2021-00027  

Kvalitetsberättelse 2020 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska förvaltningen 

årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen beskriver det 

kvalitetsarbete som genomförts inom Individ & Familjeomsorgs samtliga 

verksamhetsområden under 2020. Kvalitetsberättelsen utgör en översiktlig bild och 

omfattar huvudsakligen socialtjänstens område. 

Den sammantagna bedömningen är att det inom Individ & Familjeomsorg bedrivs ett 

omfattande och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de sex områden för god 

kvalitet som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte Kvalitetsberättelse 2020, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26, där 

det föreslås att nämnden godkänner Kvalitetsberättelsen 2020. 

Kvalitetsberättelse 2020 - Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna 

Kvalitetsberättelsen 2020. 

Förslaget antas. 
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§ 11 Dnr 2021-00009  

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 och Utvecklingsledare utrett och fattat beslut i 

följande ärenden: 

2020–00326 – gäller att den enskilde tackar nej trots stöd och motiverande insatser. 

Inget missförhållande.  

2021–00033 – gäller att felaktiga behörigheter, vilka är borttagna och bedöms inte 

lett till några konsekvenser för någon enskild. Inget missförhållande.  

2020–00251 – gäller säkerhet vid umgänge, ett missförhållande. 

2020–00324 – gäller brister i rapporteringsskyldighet, ett missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01, 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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§ 12 Dnr 2021-00023  

Konsekvensbedömning enligt GDPR artikel 35, för tjänsten Eko-post 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner konsekvensbedömningen för 

tjänsten Eko-post. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna skicka handlingar innehållande sekretessreglerad information eller 

integritetskänsliga personuppgifter till privatpersoner, kommer Individ & 

Familjeomsorg att utöka användningen av tjänsten Eko-post till att omfatta fler typer 

av personuppgifter än vad som omfattas av ett registerutdrag enligt GDPR, för vilket 

tjänsten används idag. Exempelvis ska tjänsten kunna användas för att kommunicera 

utredningar eller hantera utlämnanden av allmän handling, såväl digitalt som analogt. 

Eko-post används redan av individ & familjeomsorg idag, men i begränsad 

omfattning. Den utökade användningen förväntas generera utskick av handlingar i 

omfattande skala. Det leder till en ökad behandling av personuppgifter och även till 

att mer integritetskänsliga uppgifter behandlas. Därför genomförs en 

konsekvensbedömning för att belysa risker och för att lyfta fram åtgärder som kan 

genomföras för att dämpa riskerna. Konsekvensbedömningen ger förståelse för 

personuppgiftsbehandlingens påverkan och är till hjälp när säkerhetsåtgärder ska 

vidtas. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte konsekvensbedömning, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-04, där det 

föreslås att nämnden godkänner konsekvensbedömningen för tjänsten Eko-post. 

Konsekvensbedömning Eko-post, 2021-02-04 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna 

konsekvensbedömningen för tjänsten Eko-post. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunens Dataskyddsombud 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (43) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-02-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 13 Dnr 2020-00019  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 4 2020 

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 2020-10-01 till 2020-12-31.  

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, 2021-02-03, 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 2020-10-01 till 2020-12-31.  

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2020. 

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 2020-10-01  

till 2020-12-31.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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§ 14 Dnr 2020-00378  

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud (PO) för 
år 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att inte ansöka om statsbidrag för 

verksamhet med personligt ombud för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade 17 september 2020, § 117, att den 

frivilliga servicen personligt ombud inte längre skulle erbjudas från och med 1 

januari 2021. Den 15 oktober 2020, § 147, gav nämnden förvaltningschefen i 

uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva personligt ombud så att 

Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen personligt ombud. 

Nämnden gav även förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den 

frivilliga insatsen personligt ombud. 

Förvaltningen har haft inledande dialog med två externa parter som är intresserade av 

att driva personligt ombud. Förvaltningen har även haft samtal med förvaltningschef 

för Gymnasium & Arbetsmarknad och för Vård & Omsorg och ställt fråga om dessa 

förvaltningar är intresserade av att medfinansiera servicen personligt ombud. 

Förvaltningschef och ordförande för Vård & Omsorg gör bedömningen att det inte 

finns behov av personligt ombud inom förvaltningarnas målgrupper. 

Förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad gör samma bedömning. 

Kommuner som erbjuder personligt ombud kan ansöka om statsbidrag för att bygga 

upp och utveckla arbetet. Socialstyrelsen fördelar medel till länsstyrelserna som i sin 

tur fördelar medel till kommunerna. Ansökan om medel för 2021 ska vara 

länsstyrelsen tillhanda senaste den 1 mars 2021. För att ansökan ska anses vara 

komplett ska det med ansökan bifogas ett nämndbeslut som bekräftar ansökan.  

Nämnden erbjuder i dagsläget inte den frivilliga servicen personligt ombud och det 

är inte klart om, i vilken omfattning och i så fall när insatsen kan komma att erbjudas 

igen. Nämnden föreslås därför att inte ansöka om statsbidrag för verksamhet med 

personligt ombud för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-10, där det föreslås nämnden att inte 

ansöka om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för år 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att besluta att inte ansöka om 

statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för år 2021. 

Förslaget antas. 
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§ 15 Dnr 2019-00350  

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef, Diana Brovall informerar om att enheten ser ett minskat underlag 

inom lägerverksamheten och förbereder för att anpassa bemanningen utifrån 

förändrad situation. Eftersom de flesta är timanställda förväntas ingen omfattande 

process, samverkan om förändringar börjar i nästa vecka. En process är inledd för att 

dels se över organiseringen av korttidsverksamheten dels om all korttidsverksamhet 

ska vara under en verksamhetschef. 

 

Det är fortsatt relativt många brukare inom boendestödet som väljer bort sin insats 

helt eller delvis på grund av pandemin. Verksamheten erbjuder alla telefonstöd eller 

en promenad utomhus istället för den ordinarie insatsen. 

 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar i följande punkter. 

• Hög belastning vid enheten barn och unga, försenade utredningar, nya 

ansökningar, pågående arbete med arbetsplan för den rådande situationen 

• Översyn av processer och rutiner på enheterna 

 

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar om följande. 

Prioriterade initiativen 2021 - 2022 

De kommungemensamma målen är komplexa och rör flera förvaltningar, och är 

därmed svåra att nå på egen hand. Tillsammans har vi därför prioriterat några 

områden där vi ska satsa gemensamt för att kunna åstadkomma en större förflyttning.  

 

Varje område, så kallat prioinitiativ har två utsedda ledartröjor, tjänstepersoner som 

leder arbetet. 

Prioinitiativ 2021–2022 är 

- Ett tryggare Kungsbacka 

- Samverkansarenor med näringslivet 

- Stärka förmågan att ta ansvar för sitt liv 

- Medskapande 

- Invånarfokuserad bemanning. Anna Bergsten är en av ledartröjorna. 

 

Invånarfokuserad bemanning: Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka de 

kommande åren samtidigt som bristen på både ekonomiska resurser och arbetskraft 

förväntas bli stor. För att klara den utmaningen måste vi göra en mängd olika insatser 

för att säkra en god kvalitet för dem vi är till för samt kompetensförsörjningen. 

Förvaltningen behöver arbeta på nya sätt med god planering och framförhållning för 
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att skapa hållbara förutsättningar i verksamheterna. Genom att utgå från invånarnas 

behov och att fler jobbar mer ökar vi både möjligheterna för att möta behoven samt 

skapar en effektiv och hållbar kompetensförsörjning. 

Uppdraget är att leda och samordna arbetet med att ta fram och förankra en modell 

för hur vi i Kungsbacka ska arbeta på nya sätt för att säkerställa att vi ständigt arbetar 

med rätt bemanning utifrån invånarnas och verksamhetens behov på ett ekonomiskt 

hållbart sätt.  

Försening byggnation 

Byggentreprenaden för Vallda bostad med särskild service, BmSS, är i nuläget 

pausad. Entreprenören har anmält hinder som grundar sig i att det finns två 

överklaganden på bygglovet. Detta innebär att det i ett värsta scenario kan bli en 

tidsförskjutning av byggstarten till oktober 2022. I bästa scenario kan ny byggstart 

bli juni 2021. 

 

Uppdatering Covid 

För närvarande har vi inga brukare som är smittade. Vaccination av brukare och 

medarbetare har kommit igång, än så länge i en låg omfattning. 

 

Bostad med särskild service, BmSS, kortis  

Det pågår ett arbete med att planera för kommande boenden med särskild service. 

För att på bästa sätt kunna tillgodose brukarnas behov är det önskvärt med så 

homogena grupper som möjligt på varje boende. Förvaltningen kommer att arbeta 

med motivationsarbete för att få brukare att vilja och våga flytta.  

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 16 Dnr 2021-00065  

Avstämning planeringsdag och fortsatt process 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar om att Torun Ljungman, 

utvecklingsledare, har fått i uppdrag att dels utreda hur den nya socialtjänstlagen 

kommer att påverka kommunen dels göra en analys av vilka behov vi ser av 

förebyggande arbete framöver. Arbetet ska kopplas ihop med direktivet budget i 

balans och beakta möjligheterna att bedriva verksamheter och aktiviteter med nya 

arbets-, organisations- och finansieringsformer. 

 

Torun Ljungman kommer att komma till nämnden för information och dialog vid ett 

antal tillfällen under året. 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 17 Dnr 2021-00072  

Innovativ Framtid - IF 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) informerar om sin idé för diskussion i 

nämnden. 

Vi försöker skapa ett ekonomiskt utrymme av nämndens totalbudget årligen för 

utveckling och förebyggande aktiviteter/verksamheter etcetera som ett led i att möta 

kommande ny socialtjänstlag och samhällsutveckling. Innovativ Framtid hänger ihop 

med ny socialtjänstlag, våra direktiv och ärendet det Goda samtalet. Om vi har goda 

samtal kommer goda idéer upp och då behöver vi resurser för att realisera idéerna.  

Nämnden diskuterar ärendet och ställer sig positiv till idén. Nämnden diskuterar även 

rubriken på ärendet och efter gemensamt övervägande ändras rubriken till "Innovativ 

Framtid - IF". 

Ordföranden uppmanar nämnden om att ta med idén för diskussion i partierna för att 

i den fortsatta kommunövergripande budgetprocessen skapa ekonomiskt utrymme för 

förebyggande verksamhet och utveckling av nya arbetssätt inom socialtjänstens 

område.    

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 18 Dnr 2021-00080  

Uppdrag - Riktlinjer för samverkan med civilsamhället 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för och lämna förslag på riktlinjer för samverkan med 

civilsamhället.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) förklarar att samverkan är en viktig del av 

nämndens arbete och för att förtydliga exempelvis en likabehandling av alla vi 

samarbetar med och för framtida arbets-, organisations- och finansieringsformer 

finns ett behov av riktlinje som hjälp till nämndens utveckling av samverkan och 

samarbete med föreningar med flera.  

Nämnden diskuterar ärendet och ställer sig bakom förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för och lämna förslag på riktlinjer för samverkan med 

civilsamhället.  

Beslutsgång 

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

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 19 Dnr 2021-00081  

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas 
invånare 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att bereda 

ärendet och återkomma till nämndens kommande sammanträde för beslut.   

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) har anmält ett initiativärende - 

SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare. 

I Helsingborg stad, där man har som ambition att bli en av Europas mest innovativa 

städer, har man som första stad i landet upphandlat det digitala verktyget  

SES (Samarbejde efter skilsmesse) ett digitalt interaktivt verktyg byggt på forskning 

vid Köpenhamns Universitet. 

SES är en utvärderad, evidensbaserad och förebyggande insats för att hjälpa föräldrar 

och barn att hantera den livskris som en separation/skilsmässa ofta innebär. 

Verktyget består av flertal moduler där man bland annat kan få kunskap om hur 

skilsmässan påverkar dig som förälder och få redskap för att hantera ilska och 

konflikter med mera.  

Sedan maj 2019 och fram till september 2020 har mer än 10 000 danska föräldrar 

som skiljer sig genomfört den modul som handlar om hur barnen kan reagera vid 

separation och hur föräldrarna kan agera för att minska risken för att barn mår dåligt. 

”SES som alltså är evidensbaserat, är utvärderat i Danmark och kan, som först i 

världen, dokumentera att den digitala insatsen ger resultat i form av minskning av 

depression, stress, sjukskrivningsdagar och bättre fysisk och psykisk hälsa med mera. 

SES fick 2019 Köpenhamns Universitets innovationspris i närvaro av drottning 

Margrete” 

För att kunna öka tillgängligheten och erbjuda våra invånare allt större möjlighet att 

tillhandahålla kommunens tjänster på tider som passar dem, exempelvis på kvällar 

och helger, behöver vi också använda oss mer av digitala verktyg. 

Vi i Sverigedemokraterna vill att Kungsbacka ska ligga i framkant, att kommunen 

ska ha liknande ambition som Helsingborgs stad. 

Vi tror att införande av SES skulle möjliggöra för fler av våra invånare att ta del av 

stöd för att kunna hantera sin livskris på ett bättre sätt. Vilket skulle innebära en vinst 

inte bara för föräldrarna, utan för barnen och för samhället. En fördel med detta är att 

man kan logga in helt anonymt och när som helst. Detta är också ett stöd som det 

finns tydliga evidens för att det ger resultat. 

I dagens läge där många undviker fysiska möten känns det än mer angeläget att 

kunna erbjuda detta, snarast möjligt. 
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Beslutsunderlag 

Initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare, 

2021-02-14. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att nämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämndens 

kommande sammanträde för beslut.   

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 20 Dnr 2021-00082  

Initiativärende (SD) - Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att bereda 

ärendet och återkomma till nämndens kommande sammanträde för beslut.   

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) har anmält ett initiativärende - 

Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka. 

Vi i Sverigedemokraterna önskar att alla barn ska få växa upp i trygga och stabila 

familjer där barnens behov sätts i främsta rummet. Vi vill att alla barn ska ha goda 

möjligheter att växa upp med en bra relation till sina föräldrar. Det är det absolut 

bästa för barnet, för föräldrarna och för samhället. 

Vi försöker därmed göra allt vi kan för att hitta sätt att arbeta förebyggande och för 

att stödja familjer för att det ska bli verklighet för så många som möjligt och i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Ibland tar livet tyvärr en annan vändning än man tänkt och hoppats, familjer splittras 

och konflikter uppstår. När det gäller skilsmässa och separationer så löser ändå de 

flesta det på ett bra sätt, man samarbetar och kommer överens och man har fortsatt en 

bra relation både föräldrar emellan och mellan barn och föräldrar. Men trots det 

hamnar en allt för stor del av föräldrars konflikter i tingsrätten. När föräldrar efter en 

separation inte kan komma överens om vårdnaden, barnets boende eller umgänget 

kan domstolen bestämma vad som ska gälla. Rättegången medför ofta en ökad 

konfliktnivå och barnens behov riskerar att komma i skymundan. Ibland blir 

föräldrarna missnöjda med domen och återkommer med nya stämningar och 

anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg. 

För att hitta sätt att hjälpa föräldrar att varaktigt samarbeta för barnets bästa har så 

konflikt och försörjningsmetoden tagits fram, en metod som erbjuds i flera tingsrätter 

i samarbete med kommuner. Metoden är ifrån USA, men har länge använts 

framgångsrikt i Norge, den så kallade Trondheimsmodellen. 

Modellen bygger på ett nära samarbete mellan familjerätten och tingsrätten och 

används inom ett flertal kommuner i Sverige. I Helsingborg har man arbetat med 

konflikt och försoningsmetoden under närmare 10 år, den så kallade 

Helsingborgsmodellen, vilket man har sett goda resultat av att arbeta med. 

Vi vet att barnen kan fara illa vid uppslitande vårdnadstvister, där föräldrarna sätter 

sina behov framför barnens behov. Vi vill i möjligaste mån arbeta för att det inte ska 

ske, utan istället erbjuda hjälp för att minska risken för konflikter. 
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Beslutsunderlag 

Initiativärende (SD) - Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka, 2021-02-14. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att nämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämndens 

kommande sammanträde för beslut.   

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 21 Dnr 2021-00006  

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

ordförandebeslut för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2020-00371. Ordförandebeslut den 16 december 2020 avseende förordnande för 

begäran om polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) för tjänstemän vid Göteborgs stad, Social resursförvaltning samt 

Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad. 

Dnr 2020-00121. Ordförandebeslut den 7 januari 2021, över fortsatt stängning av 

Daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för perioden 2020-12-01 – 

2021-01-31. 

Beslutsgång 

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

av anmälda ordförandebeslut för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 22 Dnr 2021-00008  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om 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. 

Utskottets för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 3, 16 och 30 

december 2020 samt 13, 22 och 27 januari 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 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.   

Attesträtter 

2020-12-01 – 2021-01-31. 

Avtal 

Dnr 2020-00022. Avtal – Placeringsavtal - korttidsplats, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2020-00316. Avtal – Uppdragsavtal – handledning, Familjeenheten. 

Övrigt  

Dnr 2021-00013. Lokal överenskommelse om samverkan mellan Förvaltningen för 

Individ & Familjeomsorg och Förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad. 

Dnr 2020-00393. Yttrande till, IVO, dnr 3.5.1-56539/2020, angående ett klagomål 

om hanteringen av enskilds ärende vid Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Dnr 2020-00396. Avslagsbeslut, vid begäran om offentlig handling. 

Dnr 2021-00011. Yttrande enligt begäran till Justitieombudsmannen, dnr 1593-2020, 

med anledning av klagomål på handläggningen av två barnutredningar. 
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Dnr 2020-00390. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr: 3.5.1-56117/2020, med 

anledning av klagomål gällande BoDa gruppbostad.  

Dnr 2020-00360. Dnr 2020-00393. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr 3.3.1-

17212/2020, IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

förvaltningsrätten gällande ej verkställt beslut.   

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 – 

2021-01-31. 

Beslutsgång 

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

av anmälda delegationsbeslut för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 23 Dnr 2021-00007  

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 

Beslut meddelad i mål nr 6802-20 och 6803-20. Överklagat avgörande 

Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 november 2020 i mål nr 5654-20 och 5655-

20. Saken; upphörande av vård och placering enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU, fråga om prövningstillstånd. HFD meddelar 

inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.  

 

Kammarrätten i Göteborg, KamR Gbg 

Beslut meddelad i mål nr 6173-20, daterad 2021-01-12, saken; personlig assistans, 

fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Förvaltningsrättens (mål nr 6891-19, 201001) avgörande står därför fast. 

Dnr 2019-00286. Beslut meddelad i mål nr 2269-20, saken rätt att ta del av allmän 

handling. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg för ny prövning. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR  

Dom meddelad i mål nr 9597-20, daterad 2020-12-07, saken; bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL, angående särskilt boende. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet.  

Dom meddelad i mål nr 15305-20, daterad 2021-01-29, saken; bistånd i form av 

särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 15556-20, daterad 2021-01-29, saken; bistånd i form av 

boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut meddelat i mål nr 816-21, daterad 2021-01-28, saken; tillfälligt 

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

Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.  
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Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00350. IVO, 2020-12-11, dnr 3.1.2-55439/2020. Anmälan om 

synliggörande av uppgifter och behörighet i verksamhetssystem. IVO beslutar att 

avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 

Dnr 2020-00247. IVO, dnr 3.2.2–06154/2020-15, angående tillsyn av bostad med 

särskild service för barn eller ungdom vid Lilla Grönkulla, Kungsbacka kommun. 

IVO begär med stöd av 26 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, att nämnden redovisar sin inställning till de brister som IVO 

konstaterat. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder som nämnden 

har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna. 

Redovisningen ska avslutas med uppgift om när åtgärden genomfördes eller kommer 

att genomföras. Redovisningen ska ha kommit in till IVO senast den 15 februari 

2021. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (före detta Datainspektionen) 

Dnr 2020-00325. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, dnr PUI-2020-3814-3. 

Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om 

personuppgiftsincident. 

Dnr 2020-00342. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, dnr PUI-2020-3682-2. 

Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om 

personuppgiftsincident. 

Dnr 2020-00363. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, dnr PUI-2020-4081-3. 

Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om 

personuppgiftsincident. 

 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2020-00226. KF § 173, Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter 

pensionsåldern.  

Dnr 2020–00250. KF § 176, Överflyttning av allmänna handlingar. 

Dnr 2020–00348. KF § 179, Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2020). 

Dnr 2020-00226. KF § 180, Antagande av Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka. 

Dnr 2020-00177. KF § 182, Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om 

extraordinära satsningar med anledning av covid-19. 

Dnr 2018–00226. KF § 191, Entledigande och fyllnadsval (L) för uppdrag som 

ledamot i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 
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Kommunstyrelsen 

Dnr 2020–00048. KS § 256, Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans. 

Dnr 2018–00226. KS § 257, Förlängning av skäl för politiska möten på distans. 

Dnr 2020–00048. KS § 292, Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans.  

Dnr 2021-00002. KS § 5, Fastställande av lönestruktur för 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dnr 2018-00226. Ksau § 25, Revidering av Regler och förutsättningar för 

sammanträden på distans. 

 

Göteborgsregionen 

Dnr 2020-00398. Göteborgsregionens beslut den 27 november 2020, § 223. Uppdrag 

vidare utredning av förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister, köpt vård 

och boende inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2020-12-01 – 

2021-01-31.  

Beslutsgång 

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

av inkomna domar och beslut för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31.  

Förslaget antas. 
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§ 24 Dnr 2021-00004  

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Dnr 2020-00393. IVO, dnr 3.5.1–56539/2020-1, har tagit emot ett klagomål gällande 

hantering av en enskilds ärende vid Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Med 

anledning av klagomålet har IVO inlett ett tillsynsärende med stöd av 25 § lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 13 kap 1 § socialtjänstlagen, 

SoL. Begäran ska ha inkommit senast den 30 december 2020. 

Dnr 2020-00394. Inkommit klagomål från anhörig på handläggning av erbjudande 

om lägenhet på Kolla Gruppbostad. Förvaltningschef har besvarat anhörig.  

Dnr 2020-00390. IVO, dnr 3.5.1–56117/2020-1, har tagit emot ett klagomål på Er 

verksamhet BoDa Gällinge gruppbostad. Med anledning av klagomålet har IVO 

inlett ett tillsynsärende med stöd av 25 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Begäran ska ha inkommit senast den 15 januari 2021. 

Dnr 2021-00012. Inkommit klagomål från anhörig angående handläggning av ärende 

inom Barn- och Ungdomsenheten. Verksamhetschef har besvarat klagomålet. 

Dnr 2021-00025. Inkommen synpunkt, angående insatsens utformande eller 

utförande, från anhörig. Daglig verksamhet hålls stängd för smittspridning av Covid-

19, föreslår förbättring av meningsfulla aktiviteter i brukarnas boenden.  

Dnr 2021-00028. Inkommit klagomål från anhörig angående bemötande och 

insatsens utformande och utförande inom Korttid. 

Dnr 2021-00025. Inkommen synpunkt via kommentaren från anhörig som vill ha en 

förbättring med meningsfulla aktiviteter inom daglig verksamhet. Förvaltningschefen 

har besvarat den anhörige. 

Dnr 2021-00055. Inkommit klagomål och synpunkter från anhörig kring Kyviks 

korttidsboendes lokaler. Berörd enhetschef har besvarat anhörig.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11, där det förslås att nämnden 

godkänner redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2020-12-

01 – 2021-01-31. 
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Beslutsgång 

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

inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 25 Dnr 2021-00005  

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Dnr 2020-00177. Meddelande angående ändring i Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd (HSL-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i 

särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen Covid -

19. 

Dnr 2020-00339. Inkommen skrivelse från Vårdföretagarna med anledning av 

statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av Covid-19. 

Dnr 2018-00222. Statistiska centralbyrån, SCB. Utjämning av LSS-kostnader mellan 

kommuner, utjämning år 2021, preliminärt utfall, december. 

Dnr 2020-00403. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, dnr 2020/072645, angående 

tillsyn av tillbud den 14 december 2020. 

Dnr 2020-00299. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, dnr 2020/048208, angående 

tillsyn av tillbud den 1 september 2020. 

Dnr 2020-00029. Information från Region Halland råd kring lämpliga åtgärder vid 

Covid-19 inom LSS-verksamhet. 

Dnr 2020-00122. Inkommen skrivelse från brukare angående Covid-19 i Sverige. 

Dnr 2020-00345. Inkommit förslag, från Nationell samverkan för psykisk hälsa, till 

idéburet offentligt partnerskap IOP – Personligt ombud. 

Dnr 2020-00191. Pandemiplan – Vård & Omsorg. 

Dnr 2020-00389. Meddelande från Region Halland angående disponering av statlig 

ersättning för utökad testning vid Covid-19. Varje kommun har möjlighet att begära 

ersättning för genomförda PCR-tester och antikroppstest vid Covid-19. 

Dnr 2020-00025. Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, - 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom 

området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 / 20-2020-SIGN-ÖK Psykisk 

hälsa. 

Dnr 2021-00053. Information från VästKom kring planering och utförande av 

vaccinationer mot covid-19,  

Dnr 2021-00053. Region Halland, delegationsbeslut 2021-01-11, Fria sjukresor i 

samband med Covid-vaccinering. För personer med hemtjänst (ej inskrivna i 

hemsjukvård) samt till personer med LSS-insatser (exkl personer i LSS-boende). 
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Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2020-

12-01 – 2021-01-31. 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Förslaget antas. 
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§ 26 Dnr 2019-00334  

Kurser och konferenser 
 

Föreligger inga kurser eller konferenser. 
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§ 27 Dnr 2019-00337  

Övrigt 

- 
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§ 28   

Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt föräldrabalken 
 

Sekretessärende. 

 

 


