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§ 29 Dnr 2019-00351 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen. 
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§ 30 Dnr 2020-00101 

TEMA - Information om att arbeta som anhörigkonsulent 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Anhörigkonsulent Boel Forsberg lämnar en kort beskrivning om sig själv och 

informerar vidare om anhörigkonsulentens arbete och yrkesroll.   

I socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta  

för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder. 

Var femte svensk över 18 år ger stöd, hjälp eller vård. Närmare var tionde 15-åring i 

Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon jämte syskon.  

De flesta anhöriga är i yrkesverksam ålder 

45–64 år – ger stöd till föräldrar – vuxna barn 

30–44 år – ger omsorg till barn med svårigheter 

Män och kvinnor ger nästan lika mycket omsorg – men av olika slag. Kvinnor ger 

mer omvårdande insatser - män ger mer praktiskt stöd. Hälsan påverkas – ju mer 

omvårdande insatser, ju större påfrestning – framför allt för föräldrar till barn – och 

framför allt för mammor. Arbete, studier, ekonomi, fritid, sociala kontakter påverkas. 

Anhörigkonsulenten; 

 Ger stödsamtal – enskilt eller i grupp 

 Informerar och ger vägledning 

 Ger föreläsningar och utbildningar 

 Samverkar med andra och utvecklar stödet 

 Uppmärksammar anhöriga inom individ & familjeomsorg 

 Har konsultativ information 

 Har ingen dokumentationsskyldighet, har tystnadsplikt, kostar inget 

 Länssamordnare för Hallands anhörigstöd – ingår i nationellt nätverk  

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 31 Dnr 2021-00085 

Underlag till kommunbudget 2022, plan 2023-2024 
 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 32 Dnr 2020-00048 

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, mars 2021 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 33 Dnr 2021-00074 

Koncepthandling för bostad med särskild service, BMSS 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsledare Christian Andersson informerar om planen för koncepthandling 

för bostad med särskild service, BMSS. I april kommer koncepthandlingarna tas upp 

till presidiet för Nämnden för Service och presidiet för Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg för att sedan godkännas av båda nämnderna i maj 2021.  

Fördel med koncept 

• Säkerställa rätt kvalité och funktionalitet 

• Underlag för projektörer 

• Minst 12 lägenheter uppdelat på två kluster 

• Om marken/byggnaden tillåter, öka med 6 lägenheter 

Fördelar  

• Personal effektivt 

• Kortare byggtider 

• Flexibilitet över tid 

• Hållbart över tid 

• Ökad säkerhet för personal och brukare 

• Förbättrad arbetsmiljö för personal (storlek) 

• Uppfyller arbetsmiljökraven bättre 

• Passar fler målgrupper 

• Förbereder för framtida välfärdsteknologi 

Nackdelar 

• Fler bostäder och kan upplevas institutions liknande  

• Kan bli svårt att konkurrensutsätta dessa boenden 

• Höga krav för Servicebostäder 

• Lägenheterna blir ca 5 m2 större 

Beslutsgång. 

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

protokollet. Förslaget antas. 
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§ 34 Dnr 2021-00003 

Riktlinje - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar ny Riktlinje - Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, daterad 2021-03-18. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Kvalitet skapas då en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för 

verksamheten enligt lagar och föreskrifter om socialtjänst, stöd och service till vissa 

funktionshindrade och hälso- och sjukvård.   

Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda och planera samt kontrollera, 

följa upp och utvärdera verksamheten. Förvaltningen har sett över tidigare riktlinje 

och anser att riktlinjen behöver ersättas utifrån förändrat arbetssätt gällande 

planering, uppföljning och dokumentation av kvalitetsarbetet. Riktlinjen beskriver 

hur förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska arbeta systematiskt med 

kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte Riktlinje – Ledningssystem för systematiskt Kvalitetsarbete, förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2021-02-25, där det föreslås att nämnden antar ny Riktlinje - 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, daterad 2021-03-18.  

Riktlinje – Ledningssystem för systematiskt Kvalitetsarbete, 2021-03-18. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta ny Riktlinje - 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, daterad 2021-03-18. 

Förslaget antas. 
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§ 35 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 utrett och fattat beslut i följande ärenden: 

2020–00400 – gäller att personal känner osäkerhet på vart de ska vända sig vid oro 

för enskild, men de har agerat enligt rutin. Ingen brist funnen, inget missförhållande.  

2021–00062 – gäller hantering av digitala lås. Ingen risk funnen, inget 

missförhållande.  

2020–00397 – gäller en enskild som blir erbjuden en bostad med särskild service 

som inte fullt ut kan tillgodose den enskildes behov. Ett missförhållande, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-02, 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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§ 36 Dnr 2021-00076 

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, SAM 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med 

uppföljningen är att säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad 

effekt/resultat. Om åtgärderna inte genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en 

utvärdering om behovet fortfarande finns och utifrån det planeras nya åtgärder 

framåt.  

Under 2020 har förvaltningen introducerat en ny metod för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Metoden har tagits fram av arbetsgivaren i samråd med fackliga 

parter. Den nya metoden innebär att året delas upp i fem temaperioder, som alla har 

ett eget fokusområde. Det finns två huvudsyften med den nya arbetsmetoden. Det är 

att säkerställa systematiken och kvaliteten i arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen 

och att öka delaktigheten och dialogen om arbetsmiljö mellan chef, medarbetare och 

skyddsombud på varje enhet. 

Åtgärder och nya arbetssätt introducerades under 2020. Resultatet är en större 

delaktighet, bättre systematik och en förbättrad dialog ute på enheterna och även 

mellan arbetsgivaren och fackliga parter. Det finns en del kvar att jobba vidare med 

och fortsätta förbättra under 2021, men sammantaget så har förvaltningen kommit en 

bra bit på väg mot ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2020 har till stor del präglats av covid-19 pandemin. Detta har påverkat både 

verksamheten, medarbetare och dem vi är till för. Även det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har påverkats. Förvaltningen startade tidigt under pandemin ett 

arbetssätt som har fungerat väldigt bra och som alla berörda parter är nöjda med. Det 

är något vi tar med oss in i 2021, både när det gäller det fortsatta arbetet direkt 

kopplat till pandemin, men det har även bidragit till ett bättre systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2021-03-09, där det föreslås att nämnden godkänner uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.  

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – Individ & Familjeomsorg. 
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forts. § 36 

Beslutsgång 

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

systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.  

Förslaget antas. 
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§ 37 Dnr 2021-00081 

Initiativärende SD - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas 
invånare 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för implementering av SES eller ett liknande digitalt verktyg. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att förvaltningens utredning skall 

kompletteras med en ekonomisk redovisning inför slutgiltigt ställningstagande i 

nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens föregående sammanträde den 18 februari 2021, § 19, fick 

förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämndens 

kommande sammanträde för beslut. 

Tf. enhetschef Renate Rondolph lämnar en kortfattad redogörelse kring det digitala 

verktyget SES (samarbete efter skilsmässa/separation). SES är uppbyggt i olika 

moduler som vänder sig till skilda och separerade föräldrar, ursprungligen från 

Danmark. Det finns 18 moduler, en grundmodul som heter SES-för barnens skull. 

Sen finns det ett antal moduler med olika teman:  hur barn blir påverkade av 

separation, - hur du som förälder blir påverkad samt moduler runt hur du kan hitta 

vägar i samarbetet med din före detta partner. Tips på att hantera ilska, sorg och 

grubblerier, kan även vara till nytta i andra sammanhang. 

Modulerna fungerar för både skilsmässa och separation, både före, under och efter 

separationen och de har inga begränsningar utom att de användaren måste vara 

folkbokförd i den kommun som har licens. I Helsingborg kommer socialrådgivarna 

på familjecentraler använda det som ett arbetsverktyg tillsammans med föräldrar som 

har tillgång till verktyget under ett år. 

När det gäller ekonomi ligger kostnaden runt 1.5 miljoner kronor i licens för första 

året, sen sjunker det något. 

 

Förvaltningen skulle vilja se effekterna av det arbete som Helsingborg nu påbörjat. 

Familjerätten har följt detta med intresse sedan informationen gick ut på 

familjerättsdagarna i mars 2020 men utifrån att metoden nyligen implementerats i 

Helsingborg har den inte hunnit utvärderats. Förvaltningen skulle vilja avvakta 

utvärderingen för att veta effekten av projektet.  

 

Vidare förklarar Renate Rondolph att i dagsläget skickar familjerätten 

informationsbrev om vad familjerätten kan vara behjälplig med till de föräldrar som 

skiljer sig/separerar genom de äktenskapsskillnader som kommer till familjerätten. 

Ett utvecklingsområde kan vara att göra familjerätten mer synlig. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Carita Boulwén (SD) föreslår att 

nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

implementering av SES eller ett liknande digitalt verktyg samt att förvaltningens 

utredning skall kompletteras med en ekonomisk redovisning inför slutgiltigt 

ställningstagande i nämnden.   

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans eget med 

instämmande från Carita Boulwéns (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så 

sker. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 38 Dnr 2021-00082 

Initiativärende SD - Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår initiativärendet.  

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens föregående sammanträde den 18 februari 2021, § 20, fick 

förvaltningschefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämndens 

kommande sammanträde för beslut.  

Tf. enhetschef Renate Rondolph lämnar en kortfattad redogörelse kring Konflikt och 

försoningsmodellen, en metod där tingsrätt tillsammans med familjerätt arbetar för 

att föräldrar, som vänt sig till domstolen gällande beslut om vårdnad, boende och 

umgänge gällande sina gemensamma barn, skall nå en samförståndslösning istället 

för en traditionell process i domstol. Förhoppningen är att nå mer varaktiga 

lösningar. 

Metoden innebär ett samarbete mellan domstol och familjerätt där domstolen har 

huvudansvaret, en förutsättning för att metoden skall komma igång är att domstolen 

ställer sig positiv. 

Metoden medför flera muntliga förhandlingar i domstolen där familjerätten sitter 

med som sakkunnig. Vid de muntliga förberedande förhandlingarna skall 

familjerättssekreterare göra en översyn runt vilka behov som kan vara kopplade till 

den aktuella familjen och snabbt kunna gå in med olika insatser, behandling eller 

samarbetssamtal. Finns det till exempel behov av föräldrastöd, skall socialtjänsten se 

till att den hjälpen finns. I familjer där det finns riskfaktorer är det inte lämpligt med 

konflikt och försoning, detta då det inte finns utrymme för förhandling, barns skydd 

går helt enkelt före. Förälder kan inte förhandla runt barns säkerhet när det kommer 

till att den andre föräldern har ett missbruk eller om det förekommit våld.  

Kungsbacka kommun startade upp metoden konflikt och försoning med 

kranskommunerna Varberg och Falkenberg tillsammans med Varbergs Tingsrätt 

2015–2016.  Metoden kom aldrig igång i Halland. Det var svårigheter med att få 

intresserade föräldrapar. Vi har ingen förklaring till varför man inte fick metoden att 

fungera.  

 

Familjerättens inställning i sakfrågan är att det inte varit bortkastat med tid att starta 

upp projektet, utan upplevelsen är att både tingsrätten och familjerätten efter det 

gemensamma arbetet, ser på konflikterna med andra ögon. Handläggningen ser ut på 

ett annat sätt än tidigare, tingsrätten har mer muntliga förhandlingar som ger 

föräldrarna mer utrymme att nå en samförståndslösning, samtidigt som familjerätten 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (31) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-03-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

arbetar aktivt med att i både samarbetssamtal och i yttranden få föräldrar att nå en 

överenskommelse och slippa kostsamma processer i tingsrätten.  

 

Familjerätten ser att både tingsrätten och familjerätten tillsammans arbetar aktivt 

med föräldrars överenskommelse, på ett mer resurssmart sätt för både organisationen 

och för våra kommuninvånare.  

 

Familjerätten i Kungsbacka har en hög andel föräldrar i samarbetssamtal och 

betydligt färre vårdnadsutredningar, jämfört med våra grannkommuner. 

Förvaltningen har en ny uppstartad gruppverksamhet för barn, skilda världar, som 

öppenvården barn och unga håller i som enheten ser kommer att gynna våra barn och 

ungdomar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 

utreda möjligheten för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka att i samarbete med 

Tingsrätten i Varberg arbeta efter Konflikt och försoningsmetoden samt att 

förvaltningschefen efter utredning återkommer till nämnden för redovisning och för 

beslut i saken.  

Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar avslag till Carita Boulwéns (SD) initiativärende. 

Beslutsgång 

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

Boulwéns (SD) förslag, dels hans eget förslag det vill säga Kalle Påsse Sundvalls 

(M) förslag. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 

hans eget förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 39 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar om att förvaltningen har beställt en 

genomlysning av Myndighet stöd och behandling via företaget Ensolution som ett 

led i att kunna få ett klarläggande av nuvarande nivå på lednings- och administrativt 

stöd i myndighetsutövningen samt handläggarnas ärendemängd. Förvaltningen vill 

vidare få en analys av i vilken utsträckning myndighetsutövningen inom individ- och 

familjeomsorgen samt på funktionsstödsenheten är rättssäker, effektiv och 

ändamålsenlig. Detta för att säkerställa att vi använder våra resurser på bästa sätt för 

dem vi är till för. 

Ensolution har i dagarna lämnat en slutpresentation och resultatet visar bland annat 

på att en av styrkorna är den samlat höga kompetensen. Resultatet visar också på att 

utmaningen vi står inför är att Kungsbacka har mer resurser än andra kommuner och 

att upplevelsen av en hög arbetsbelastning inte går att söka i antal ärenden per 

handläggare, utan finns att söka i strukturella sociala och organisatoriska faktorer 

som bland annat i form av brist på riktlinjer rutiner och tydliga handläggarprocesser. 

Verksamhetschef Maria Udén Lohnér informerar om att beslut är fattat att förlänga 

utflyttad daglig verksamhet till och med 15 september 2021. Det finns flera 

anledningar till beslutet och de tyngst vägande är att minska smittspridning och för 

att säkra en god arbetsmiljö för medarbetare. Vaccinationerna för både brukare och 

medarbetare ser inte ut att bli klara förrän i juli, förseningar kommer troligtvis 

dessutom ske utifrån ny information som precis kommit också. Daglig verksamhet 

bemannar med fler medarbetare än vanligt för att få utflyttad daglig verksamhet att 

fungera så bra som möjligt. Förvaltningen försöker hitta individuella lösningar för att 

daglig verksamhet i denna annorlunda form skall fungera så väl som möjligt. De 

brukare som bor i ordinärt boende erbjuds daglig verksamhet på Å-huset. 

Förvaltningen utreder frågan kring var i organisationen korttidsboende lämpligast bör 

vara placerad. Idag ligger området inom bostad med särskild service men det finns en 

idé om att det rent organisatoriskt bättre hör hemma med övrig korttidsvistelse, det 

vill säga inom stöd i hemmet och sysselsättning. Utredning och samverkan sker med 

både berörda medarbetare och fackliga. Beslut förväntas tas i frågan i slutet av april 

2021. 

Maria Udén Lohnér avslutar med att förklara att det har framkommit utmaningar/ 

brister i verksamheten på Boda som medför att särskilda åtgärder kommer göras 

framöver. Bland annat kommer enhetschef och metodutvecklare i högre grad ha 

möjlighet att fokusera på enbart denna enhet. 
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Förvaltningschef Karin Martinsson informerar om att Individ & Familjeomsorg har 

fått en miljon kronor från Corona-satsningen för att ha helgöppet på Regnbågen. 

Målsättningen är att ha öppna lördagar från och med april. Just nu pågår inhämtning 

av önskemål från deltagarna på hur innehållet ska se ut. Det kan bli aktiviteter som 

vanligt eller enklare aktiviteter som att spela spel, café, promenader och när vädret 

tillåter trädgårdsskötsel, korvgrillning med mera.  Regnbågen kommer även att bjuda 

in personer som har boendestöd under säkra förhållanden, detta för att bryta 

isolering. 

Karin Martinsson avslutar med att informera om att i dagsläget finns tre brukare som 

är positiva för covid-19 och att sjukfrånvaron bland medarbetare är något förhöjd 

jämfört med föregående vecka. Inga lättnader inom förvaltningen för de som fått 

vaccin eller har antikroppar mot covid-19 utan fortsatt hålla de råd, 

rekommendationer och rutiner som gäller. 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 40 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 41 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

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. 

Utskottets för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 9 och 17 

februari 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 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 

2021-02-01 – 2021-02-28. 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal - boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal - boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal - boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – vård och behandling, Vuxenenheten. 

Övrigt  

Dnr 2020-00056. Återrapportering till Socialstyrelsen – Statsbidrag för att stärka 

bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården 2020, dnr 9.2-905/2020. 

Dnr 2020-00057. Återrapportering till Socialstyrelsen - Statsbidrag för att stärka 

insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 2020, dnr 9.2-320/2020. 
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Dnr 2020-00062. Återrapportering till Socialstyrelsen – Statsbidrag för 

habiliteringsersättning,  

dnr 9.2-657/2020. 

Dnr 2019-00286. Delavslagsbeslut efter förnyad prövning angående begäran om 

uppgifter. 

Dnr 2021-00058. Delavslagsbeslut angående begäran om allmäna handlingar. 

Dnr 2021-00010. Förvaltningschefens vidaredelegering februari 2021. 

Dnr 2020-00247. Yttrande till, IVO, dnr 3.2.2-06154/2020, över tillsyn på Lilla 

Grönkulla.  

Dnr 2021-00051. Svar på begäran angående att Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) genomför en nationell tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna enligt 

9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet 

med tillsynen är att granska förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 – 

2021-02-28. 

Beslutsgång 

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

av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 42 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 1019-20, daterad 2021-02-03, saken; bostad med särskild 

service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 11565-20, daterad 2021-02-05, saken; korttidsboende enligt 

socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut meddelad i mål nr 1379-21, daterad 2021-02-22, saken; hemlighållande av 

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

Förvaltningsrätten prövar inte överklagandet avseende övervägande av 

hemlighållande av vistelseort. 

Beslut meddelad i mål nr 1378-21, daterad 2021-02-22, saken; vård enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten prövar inte 

överklagandet avseende övervägande av fortsatt LVU-vård. 

Dom meddelad i mål nr 816-21, daterad 2021-02-25, saken; flyttningsförbud enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Med bifall till ansökan 

förbjuder förvaltningsrätten vårdnadshavaren att tills vidare ta barnet från 

familjehemmet där barnet är placerad. Domen gäller omedelbart i denna del.  

Dom meddelad i mål nr 15163-20, daterad 2021-02-25, saken; rättelse enligt 

dataskyddsförordningen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Kommunfullmäktige 

Dnr 2021–00002. KF § 4, Revidering av kemikalieplan. 

Dnr 2020-00019. KF § 8, Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2020.  

 

Kommunstyrelsen  

Dnr 2021-00002. KS § 7, Överlämna äldrelägenheter. 

 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Dnr 2021-00090. VO § 1, Patientsäkerhetsberättelse 2020. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen) 

Dnr 2021-00034. IMY, dnr PUI-2021-210-2. Ärendet avslutas som rör anmälan. 

 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll 2021-01-28. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-02-01 – 

2021-02-28. 

Beslutsgång 

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

av inkomna domar och beslut för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 43 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Dnr 2021-00093. Inkommit klagomål angående bemötande inom familjeenheten. 

Dnr 2021-00064. Inkommit klagomål från anhöriga angående negativa konsekvenser 

för närstående av fel stödbehovsmätning på Tölöängar gruppbostad. 

Förvaltningschefen har besvarat anhöriga. 

Dnr 2021-00069. Inkommit klagomål från anhörig som framför svårigheter när det är 

hög personalomsättning med insats av ledsagning. 

Dnr 2021-00092. Inkomna synpunkter och tankar från anhörig tillika god man till 

berörda politiker och anställda i Kungsbacka Kommun över hur våra huvudmän med 

funktionsvariationer hanteras i kommunen. Förvaltningschefen har besvarat anhörig. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-02-

01 – 2021-02-28. 

Beslutsgång 

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

inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 44 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Dnr 2020-00032. Socialstyrelsen - Öppna jämförelser i socialtjänsten och kommunal 

hälso- och sjukvård 2020. 

Dnr 2021-00063. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR - KKiK- Kommunens 

kvalitet i korthet 2020. 

Dnr 2021-00073. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR - Fakturering av 

stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen Insatser inom området psykisk 

hälsa och suicidprevention 2021. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-

02-01 – 2021-02-28. 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 45 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 
 

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

Övrigt 

- 
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§ 47 Dnr 2019-00338 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Omedelbar justering, sekretessärende. 
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§ 48 Dnr 2019-00339 

Nedläggning av faderskapsutredning  

Omedelbar justering, sekretessärende. 
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§ 49 Dnr 2019-00340 

Upphörande av umgängesbegränsning 

Omedelbar justering, sekretessärende. 

 



 

Undertecknat av följande personer

KALLE PÅSSE
SUNDVALL
E-Legitimation:
Datum: 2021-03-24 16:49:27
Transaktionsidentitet: 10634A37C7E9469C5AECF1A9965F4542F4A02E1B0D

MADELENE
HÖÖK
E-Legitimation:
Datum: 2021-03-24 17:05:31
Transaktionsidentitet: 95E448E99C20E903E0C37FBF11D369B3B58C7D1519

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun
Organisationsnr: 212000-1256
E-post: individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se

 


	Godkännande av dagordningen
	Beslut

	TEMA - Information om att arbeta som anhörigkonsulent
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Underlag till kommunbudget 2022, plan 2023-2024
	Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, mars 2021
	Koncepthandling för bostad med särskild service, BMSS
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång.

	Riktlinje - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och beslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, SAM
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Initiativärende SD - SES, digitalt interaktivt verktyg för Kungsbackas invånare
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Initiativärende SD - Konflikt och försoningsmodell i Kungsbacka
	Beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Information från förvaltningen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Anmälan av ordförandebeslut
	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Redovisning av domar och beslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Redovisning av synpunkter och klagomål
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Redovisning av skrivelser och meddelanden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Kurser och konferenser
	Övrigt
	Nedläggning av faderskapsutredning
	Omedelbar justering, sekretessärende.

	Nedläggning av faderskapsutredning
	Omedelbar justering, sekretessärende.

	Upphörande av umgängesbegränsning
	Omedelbar justering, sekretessärende.


		2021-03-24T17:06:11+0100
	Ciceron DoÄ




