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§ 75 Dnr 2019-00351 

Förändring av ärendelista 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att ändra ordningen på ärende 14 

och 15 i ärendelistan samt att ärende 16 utgår. 

Dagens sammanträde 

Ärende 14 - Svar på initiativ från (L), (SD), (C) och (S) - Extern drift av Personligt 

Ombud - och ärende 15 - Uppföljning av nämndens beslut angående personligt 

ombud - byter ordning i ärendelistan på dagens sammanträde. 

Ärende nummer 16 på ärendelistan - Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 

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

funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021 - utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att ändra ordningen på 

ärende 14 och 15 i ärendelistan samt att ärende 16 utgår. 

Förslaget antas. 
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§ 76 Dnr 2021-00156 

Information - Ny lag för en hållbar socialtjänst 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsledare Torun Ljungman föredrar ärendet och redogör om vad förslaget 

om en ny lag för en hållbar socialtjänst skulle innebära för kommunen, socialtjänsten 

och Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka.  

Grunden till att en ny socialtjänstlag tas fram är för att: 

• Socialtjänsten måste bli mer hållbar och vara jämlik, jämställd och likvärdig 

och främja långsiktigt strukturellt förebyggande arbete som minskar behovet 

av individuella insatser 

• En hållbar socialtjänst som säkerställer att samhällets resurser används till 

största möjliga nytta för invånarna och på ett effektivt sätt 

Socialtjänsten förväntas inte att ställa om allt genast men man kan påbörja en 

planering om vad man gemensamt måste göra för att uppnå målen i den nya lagen. 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 77 Dnr 2021-00101 

Redovisning av remissvar över författningsförslag i promemorian - 
Barnets bästa när vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, LVU, upphör 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Utvecklare Elisabet Åkerlund föredrar ärendet och redogör om remissvaret som 

ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) tagit ett ordförandebeslut om efter medgivande 

i nämnden den 20 april 2021, § 60. 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut Yttrande över remiss av författningsförslag i promemorian - 

Barnets bästa när vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 

upphör, Ds 2021:7 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 78 Dnr 2021-00074 

Koncepthandling för bostad med särskild service, BMSS 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner koncepthandlingar för bostad med 

särskild service. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har ett stort behov av boende med särskild service (BMSS). 

Då behovet av boendeplatser är omfattande eftersträvar kommunen att effektivisera 

sina processer i tidiga skeden för att förhindra kvalitetsspridning mellan 

boendena samt att bygga kostnadseffektivt.   

I framtiden planerar Kungsbacka att bygga minst 12 lägenheter med en möjlighet att 

utöka med 6 lägenheter åt gången ifall att tomten/byggnaden tillåter.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15, där det föreslås att 

nämnden godkänner koncepthandlingar för bostad med särskild service. 

Bilaga 1 Lokalförteckning 

Bilaga 2 Teknisk funktionsbeskrivning 

Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 

Bilaga 4 Verksamhetsbeskrivning koncept BMSS 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Elisabeth Lyckevalls (S) 

förslag kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 79 Dnr 2019-00247 

Konkurrensutsättningsplan - Individ & Familjeomsorg och Årsplan 
2021-2022   

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att anta konkurrensutsättningsplan. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fastslår årsplan för 2022. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att 

återkoppla i ärendet till nämnden med återrapportering och diskussion 2 gånger per 

år. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Reservation 

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

konkurrensutsätta någon del av Individ och Familjeomsorgs verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med konkurrensutsättningsplanen är att ge långsiktiga 

planeringsförutsättningar för att konkurrensutsätta verksamhet inom nämndens 

verksamhetsområde. Planen beskriver nämndens viljeinriktning och inställning till 

vilka områden som är möjliga och lämpliga att konkurrensutsättas.  

I september 2020 gav nämnden för Individ & Familjeomsorg förvaltningen i uppdrag 

att se på möjligheterna att konkurrensutsätta öppenvård barn & unga, bostad med 

särskild service och daglig verksamhet, samt att inkomma med tidplan om flera 

områden.  

Utifrån osäkerhet kring vad den nya socialtjänstlagen kan komma att innebära för 

Individ & Familjeomsorg tillsammans med Vård- och omsorgsanalys rapport, 

bedömer förvaltningen att det i dagsläget inte är aktuellt att gå vidare och föreslå en 

konkurrensutsättning av öppenvård barn & unga. 

Förvaltningen föreslår att under 2021–2022 arbeta med att uppdatera 

förfrågningsunderlaget för LOV av ledsagning och avlösarservice samt att återuppta 

samarbetet med förvaltningen för Vård & Omsorg för att tillsammans certifiera och 

följa upp avtal enligt riktlinjer och beslut. Förvaltningen behöver även uppdatera 

rutinerna samt ta fram ett aktuellt informationsmaterial som informerar brukarna om 

valfrihet.  
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forts. § 79 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07, där nämnden föreslås 

att anta konkurrensutsättningsplan, fastslå årsplan för 2022 samt förklara uppdraget 

fullgjort. 

Konkurrensutsättningsplan 2021 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Madelene Höök (L), med instämmande från Kalle Påsse Sundvall (M), yrkar bifall 

till förslaget med tilläggsyrkande om återkoppling till nämnden med återrapportering 

och diskussion 2 gånger per år. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Madelene Hööks (L) och 

hans eget förslag till beslut med tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Service 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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§ 80 Dnr 2021-00054 

Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg beviljar utdelning ur Erik Hjälmlövs 

stiftelse 2021, enligt förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, 

daterad 2021-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Erik 

Hjälmlövs stiftelse. Enligt stiftelsens bestämmelser ska utdelning ske till behövande 

bosatta i Kungsbacka kommun med fysiskt handikapp, företrädesvis 

rörelsehandikapp att användas till rekreationsresor i Sverige eller utomlands. Vid val 

av mottagare utses i första hand mottagare som ska använda medlen för vistelse på 

vegetariskt hälsohem med alternativ behandling eller dess motsvarighet. 

I år finns det 29 499 kronor att fördela ur stiftelsen. Förslaget är att dela ut 29 400 

kronor.  

Sju ansökningar har inkommit, varav en för sent inkommen, där sex ansökningar 

uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen 2021.  

Urval  

Summan är jämnt fördelad mellan de behöriga sökande.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte förvaltningens förlag till fördelning, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-

03-31, där nämnden föreslås att bevilja utdelning ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, 

enligt förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, daterad 2021-

03-31. 

Förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, daterad 2021-03-31 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att bevilja utdelning ur Erik 

Hjälmlövs stiftelse 2021, enligt förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs 

stiftelse 2021, daterad 2021-03-31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Emelie Andersson, Ekonom Kommunledningskontoret 
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§ 81 Dnr 2020-00343 

Fördelning av medel ur Tage Larsson stiftelse 2021  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beviljar utdelning ur Tage Larssons stiftelse 

2021, enligt underlaget förslag till fördelning av medel ur Tage Larssons stiftelse 

2021, daterad 2021-03-31. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar om likvärdig utbetalning till de 

beviljade sökanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Tage 

Larssons stiftelse. Enligt stiftelsens bestämmelser ska utdelning ske till behövande 

med psykiskt, fysiskt eller socialt funktionshinder, som lever under knappa 

omständigheter i avsikt att höja vederbörandes livskvalitet. 

Nämnden fattade 2008 beslut om att medel vartannat år ska fördelas till vuxna med 

barn under 18 år och vartannat år till vuxna utan barn. För 2021 ska medel fördelas 

till vuxna med minderåriga barn. I år finns det 83 632 kronor att fördela ur stiftelsen. 

Förslaget är att dela ut 40 400 kronor. Överskjutande belopp som ej delas år 2021 

kvarstår som utdelning till år 2022.  

Tretton ansökningar har inkommit, varav en ansökan för sent inkommen, där sex 

ansökningar uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen år 2021.  

Urval 

Ansökningarna avseende vuxna utan minderåriga barn, personer med för hög 

inkomst har sorterats bort. Riktmärke om ca 7000 kr till sökande har förelegat vid 

bedömning och därutöver ansökans behov som uppgivits.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31, där nämnden föreslås att 

bevilja utdelning ur Tage Larssons stiftelse 2021 enligt förslag till fördelning av 

medel ur Tage Larssons stiftelse 2021, daterad 2021-03-31.  

Förslag till fördelning ur Tage Larssons stiftelse, daterad 2021-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD), med instämmande av Madelene Höök (L), Inga-Lill Kihlberg 

(C), Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S), yrkar bifall till förslaget med 

ändringstillägget med likvärdig utbetalning till de beviljade sökanden. 
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forts. § 81 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Carita Boulwén (SD) med 

fleras förslag kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Emelie Andersson, Ekonom Kommunledningskontoret 
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§ 82 Dnr 2021-00152 

Kapten Menns fond 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att utdelning av Kapten Menns fond 

uteblir 2021 då inga ansökningar har inkommit.    

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Kapten 

Menns fond. Enligt fondens bestämmelser ska utdelning ske till en behövande 

ungdom i Kungsbacka, som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken 

och avser studera vidare inom detta område. 

I år finns det 11 389 kronor att fördela ur stiftelsen. Inga ansökningar har inkommit 

därav kvarstår utdelningen till fonden för år 2022. 

Information om Kapten Menns fond finns på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-31, där nämnden föreslås att besluta att 

utdelning av Kapten Menns fond uteblir 2021 då inga ansökningar har inkommit.   

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att besluta att utdelning av 

Kapten Menns fond uteblir 2021 då inga ansökningar har inkommit.   

Förslaget antas.  

Beslutet skickas till 

Emelie Andersson, Ekonom, Kommunledningskontoret 
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§ 83 Dnr 2020-00402 

Aprilrapport 2021 

 

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

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, maj 2021 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 85 Dnr 2021-00161 

Utveckling av arbetet med Ett Kungsbacka 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 86 Dnr 2020-00374 

Svar till Kommunrevisionen gällande granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 87 Dnr 2021-00121 

Svar till Kommunrevisionen avseende grundläggande granskning 2020 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 88 Dnr 2020-00239 

Uppföljning av nämndens beslut angående personligt ombud 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet och 

förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade 20-09-17, §117, att den frivilliga 

insatsen personligt ombud inte längre ska erbjudas från och med 2021-01-01.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg gav förvaltningschefen i uppdrag att per den 

31 maj 2021 återkomma med en uppföljning av beslutet att den frivilliga insatsen 

personligt ombud inte längre erbjuds. Förvaltningen skall redogöra för de åtgärder 

som vidtagits för att målgruppen lotsas till det stöd man ansökt om, ett stöd man har 

rätt till enligt lag. I redovisningen skall, om möjligt, även eventuella konsekvenser av 

beslutet framgå. 

Efter beslutet om att inte servicen personligt ombud ska erbjudas i Kungsbacka fick 

de personliga ombuden i uppdrag att avsluta de pågående uppdragen, och att lotsa 

och stödja de individer som de hade kontakt med till andra insatser som individen 

hade behov av. Eftersom personligt ombud inte är en biståndsbedömd insats och inte 

heller omfattas av dokumentationsskyldighet finns det därför ingen möjlighet att 

följa upp hur det har gått för de individer som hade personligt ombud. Under 

avvecklingen informerade dåvarande enhetschefen för personligt ombud, Eva 

Andersen, Individ & Familjeomsorg att alla, 15 stycken, förutom en individ hade 

etablerade kontakter med kommunen och att flera av dem var på väg att få god man. 

När det gäller eventuella konsekvenser av beslutet att inte längre erbjuda personligt 

ombud har frågan ställts till olika enheter som kan vara aktuella utifrån information 

som lämnats av de personliga ombuden i samband med avvecklingen. Eftersom det 

inte förs någon statistik eller finns någon dokumentation att följa upp blir svaren 

baserade på bedömningar och antaganden. Inga stora konsekvenser har framkommit 

men det är svårt att med säkerhet veta eftersom det inte finns något exakt att följa 

upp. Två chefer för enheter som fått frågan om de ser några konsekvenser svarar att 

de ser att individer söker stöd för till exempel kontakt med myndigheter, hjälp med 

att tolka brev och hjälp med att ansöka om ekonomiskt bistånd, men de individerna 

kan inte med säkerhet sägas tillhöra målgruppen för personligt ombud. På ytterligare 

en enhet som kan tänkas möta målgruppen för personligt ombud syns ingen ökning 

av antalet sökande som kan relateras till att servicen personligt ombud inte längre 

erbjuds och alla som söker får det stöd som de har behov av.  

Den sammantagna bilden är att det inte märks några konsekvenser av att servicen 

personligt ombud inte längre erbjuds. 
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forts. § 88 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-05, där det föreslås att nämnden noterar 

informationen till protokollet och förklarar uppdraget fullgjort. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut, 2020-10-15, § 146 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut, 2020-09-17, § 117 

Beslutsgång 

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

protokollet och att förklara uppdraget fullgjort. 

Förslaget antas. 
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§ 89 Dnr 2020-00345 

Svar på initiativ från (L), (SD), (C) och (S) - Extern drift av Personligt 
Ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg bordlägger ärendet. 

Reservation 

Kalle Påsse Sundvall (M), Bo Dahlström (M), Magnus Bodin (M) och Gunilla Apler 

(M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

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 servicen personligt ombud, PO. Nämnden gav 

även förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den 

frivilliga servicen PO.  

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 frågan 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.  

Eftersom förvaltningscheferna för Vård & Omsorg och för Gymnasium & 

Arbetsmarknad gör bedömningen att det inte finns behov av personligt ombud inom 

deras förvaltningar finns inte heller något incitament för samverkan eller 

medfinansiering av servicen PO. 

Biträdande förvaltningschef tillsammans med berörd verksamhetschef har träffat två 

organisationer som har kontaktat förvaltningen och visat intresse för att utföra 

servicen PO. Det är Bräcke Diakoni och NSPH Halland (Nationell Samverkan 

Psykisk Hälsa). Bräcke Diakoni har 18 års erfarenhet och en etablerad verksamhet 

både i Göteborg och Uppsala medan NSPH Halland inte har någon tidigare 

erfarenhet av utförande av PO. Båda organisationerna tänker sig Idéburet offentligt 

partnerskap, IOP med Kungsbacka, de beräknade kostnaderna ligger på 750–900 

tusen kronor (tkr) per ombud och år och båda organisationerna bedömer att det 

behövs två heltidstjänster vilket blir ca. 1,5–1,7 miljoner kronor (mnkr) per år utan 

statsbidrag. 
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forts. § 89 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-03, där det föreslås att nämnden noterar 

informationen till protokollet, avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna åtgärderna samt förklarar 

uppdraget fullgjort. 

Återkoppling till nämnden, 2021-04-15  

Förslag till IOP, Bräcke Diakoni,  

Förslag till IOP, NSPH Halland, 2020-12-07 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-10-15, § 147 

Initiativ (L), (SD), (C), (S) Extern drift av Personligt Ombud, PO, 2020-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liberalerna (L), Sverigedemokraterna (SD), Socialdemokraterna (S) samt 

Centerpartiet (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 

beredning enligt följande: 

• att återkomma till nämnden med en redovisning hur man ska genomföra 

samarbetet med extern part så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas 

insatsen Personligt Ombud 

• att ge förvaltningen i uppdrag att finansiera förslaget inom kommande budget 

för 2022 för att skapa förutsättningar för en fortsättning med personligt 

ombud i Kungsbacka kommun. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar följande: 

• att uppdra åt förvaltningen att efter beslut om budget 2022 och Samverkan 

med civilsamhället återkomma med en redovisning av behov av personligt 

ombud 

• att nämnden efter lämnad redovisning fattar erforderliga beslut om eventuellt 

återinrättande av personligt ombud 

Carita Boulwén (SD) med instämmande av Madelene Höök (L) yrkar att ärendet 

bordläggs. 
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forts. § 89 

Beslutsgång 

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

vill säga hans eget, Liberalerna med fleras yrkande samt Carita Boulwén (SD) med 

fleras yrkande. 

Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande utser förslaget om att ärendet ska avgöras idag till huvudförslag i 

omröstningen. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst innebär att ärendet bordläggs.  

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att nämnden, med 5 Ja-röster mot 6 Nej-röster, beslutar att ärendet 

bordläggs. 

  

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  

Mats Nyberg (KD)  X   

Carita Boulwén (SD)   X  

Elisabeth Svensson (SD)   X  

Elisabeth Lyckevall (S)   X  

Sture Andréasson (S)   X  
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§ 90 Dnr 2021-00097 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 1 2021 

 

Ärendet utgår från sammanträdet 20 maj 2021. 
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§ 91 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar om att Myndighet stöd och behandling   

har haft en digital planeringsdag där alla 155 medarbetarna var inbjudna. Syftet med 

dagen var att alla skulle få en gemensam bild av våra utmaningar och våra 

förutsättningar, ekonomi-och utvecklingschef höll en presentation och Ensolution 

gick igenom sin rapport. Man diskuterade frågor om hur vi gemensamt kan ta oss an 

den förändringsresa som behöver göras för att kunna använda våra resurser på bästa 

sätt för dem vi är till för. 

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar om att inom Bostad med särskild 

service och Daglig verksamhet är planering inför återgång till daglig verksamhet i 

ordinarie lokaler påbörjad. En ny enhetschef börjar på Boda i augusti. För 

närvarande, och en tid framöver, kommer det finnas både enhetschef och 

metodutvecklare på heltid på Boda och en mängd åtgärder är påbörjade. En individ 

med beslut om bostad med särskild service som bor på externt boende har erbjudits 

boende internt inom Kungsbacka. 

Inom Stöd i hemmet och sysselsättning ser det lite bekymmersamt ut inför sommaren 

när det gäller assistansen, i dagsläget fattas det mellan 15-20 personer. Förändringen 

med att samla all korttidsvistelse inom stöd i hemmet och sysselsättning är 

genomförd och nu ska man genomföra en översyn för att se över arbetssätt, roller och 

bemanning för att hitta synergier. Det har varit helgöppet på Regnbågen under två 

söndagar, man prövar sig fram tillsammans med deltagarna och skruvar allteftersom i 

utbud och öppettider. 

Vidare informerar Karin Martinsson om att vaccination av medarbetare löper på 

enligt plan. För närvarande finns det en smittad brukare och enstaka medarbetare. 

Karin Martinsson avslutar med att informera om en lägesrapport som Socialstyrelsen 

gjort gällande Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 92 Dnr 2020-00385 

Det Goda samtalet - föreningar 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att från och med hösten 2021 bjuda 

in föreningar till nämndens sammanträden.  

Dagens sammanträde 

Samarbetet med föreningar diskuteras på sammanträdet. Nämnden vill öka 

samarbetet och därför lyfts förslaget att börja bjuda in föreningar på nämndens 

sammanträden med start i höst. Upplägget som diskuteras är en förening per 

sammanträde och att inga individärenden kommer att diskuteras. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att från och med hösten 2021 

bjuda in föreningar till nämndens sammanträden.  

Madelene Höök (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

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

vill säga hans eget och Madelene Hööks (L) förslag, och finner att nämnden bifaller 

det. 
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§ 93 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

ordförandebeslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2021-00101. Ordförandebeslut den 22 april 2021 avseende yttrande över remiss 

av författningsförslag i promemorian - Barnets bästa när vård enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, upphör. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-07, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för perioden 2021-04-01 – 

2021-04-30. 

Ordförandebeslut, 2021-04-22 

Beslutsgång 

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

avanmälda ordförandebeslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Förslaget antas. 
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§ 94 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

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 14 och 27 

april 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 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 

2021-04-01 – 2021-04-30. 

Avtal 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – korttidshem, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – bostad med särskild service, 

vuxenenheten.  

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – korttidsplats, vuxenenheten.  

Dnr 2018-00038. Avtal – Digital föräldraskapsbekräftelse – tilläggsmodul i 

Combine, familjerätt 
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Övrigt  

Dnr 2021-00083. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr 8.8.1-39684/2019-7, IVO 

överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten 

gällande ej verkställt beslut.   

Dnr 2020-00352. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr 2.7.1-51909/2020, om 

uppgifter från samtliga nämnder/motsvarande med ansvar för beslut och insatser 

enligt SoL och/eller LSS med anledning av utbrottet av Covid-19. 

Dnr 2021-00111. Komplettering av anmälan om personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00142. Avvisan på begäran om överflyttning av ärende från 

Funktionsstödsförvaltningen, avd Majorna Linné i Göteborg stad, till Kungsbacka 

kommun enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-04-01 – 

2021-04-30. 

Beslutsgång 

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

av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Förslaget antas. 
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§ 95 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Beslut meddelad i mål nr 14699-20, daterad 2021-04-12, saken; personlig assistans 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fråga om 

återförvisning. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet 

åter till Kungsbacka kommun för ny handläggning. 

Dom meddelad i mål nr 6731-20, daterad 2021-04-12, saken; assistansersättning 

enligt socialförsäkringsbalken. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 403-20, daterad 2021-04-12, saken; personlig assistans enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet och det intermistiska beslutet upphör därmed att gälla. 

Dom meddelad i mål nr 11445-20, daterad 2021-04-09, saken; bostad med särskilt 

service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

Dom meddelad i mål nr 1006-21, daterad 2021-04-20, saken; bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 1648-21, daterad 2021-04-27, saken; bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00129. KF § 37 Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) 

handlingsplan för suicidprevention. 

Dnr 2021-00146. KF § 49 Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun om 

fråga om ansvarsfrihet.  

Dnr 2021-00147. KF § 48 Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun.  

Dnr 2020-00026. KF § 51 Kungsbacka Arena – genomförande samt inriktningsbeslut 

för uppförande och drift.  
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Kommunstyrelsen  

Dnr 2020-00048. KS § 101 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans. 

Dnr 2021-00129. KS § 134 Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om 

handlingsplan för suicidprevention. 

 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll 2021-03-26. 

 

Socialnämndens biståndsutskott Eskilstuna kommun 

Dnr 2021-00138. Beslut § 10 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna 

kommun enligt 2 kap 10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar 

framställan av överflyttning av ärende från Kungsbacka kommun till Eskilstuna 

kommun. 

Dnr 2021-00138. Beslut § 11 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna 

kommun enligt 2 kap 10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar 

framställan av överflyttning av ärende från Kungsbacka kommun till Eskilstuna 

kommun. 

Dnr 2021-00138. Beslut § 12 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna 

kommun enligt 2 kap 10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar 

framställan av överflyttning av ärende från Kungsbacka kommun till Eskilstuna 

kommun. 

Dnr 2021-00138. Beslut § 13 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna 

kommun enligt 2 kap 10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar 

framställan av överflyttning av ärende från Kungsbacka kommun till Eskilstuna 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-04-01 – 

2021-04-30. 

Beslutsgång 

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

av inkomna domar och beslut för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 96 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30 samt inkomna 

skrivelser från Socialdemokraterna (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Dnr 2021-00134. Inkommen skrivelse till nämndens ordförande gällande 

förändringar i gruppboendet Gåsevadholmsvägen. 

Dnr 2021-00132. Öppet brev till politikerna i nämnden för Indvid & Familjeomsorg 

gällande Onyxvägens gruppboende från anhöriga och gode män. Ordföranden i 

nämnden har besvarat brevet. 

Dnr 2021-00143. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-05023/2021-2, 

begär yttrande och handlingar angående ej verkställt beslut. 

Dnr 2021-00145. Socialstyrelsen, dnr 9.1- 13921/2021. Utlysning av statsbidrag till 

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 

sjukvård respektive socialtjänst avseende skyndsamma transporter till följd av 

sjukdomen covid-19. 

Dnr 2021-00151. Socialstyrelsen, dnr 9.2-705/2021. Utlysning av statsbidrag till 

kommuner för 2021 för arbete mot våld i nära relationer. 

Dnr 2021-00150. Inkommen skrivelse från Göteborgs stad angående begäran om 

samlad överflyttning av ärende enligt 2 a kap 10 § SoL till annan kommun.  

Dnr 2021-00130. Inkommen skrivelse från Region Halland angående avvikelse i 

rutiner.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-

04-01 – 2021-04-30. 

Dagens sammanträde 

Inkomna skrivelser från Socialdemokraterna (S) gällande namnsättning av boenden 

samt klagomål och missnöje kring konsekvenserna av Ensolutions 

stödbehovsmätningar, skrivelserna diskuteras och besvaras under sammanträdet. 

 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

forts. § 96 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30 samt 

inkomna skrivelser från Socialdemokraterna (S). 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 97 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Dnr 2021-00125. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, referensnummer 

210331000172, har tagit emot ett klagomål på bland annat bemanningen på 

Gåsevadholm 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 2021-00133. Inkommit klagomål för individer inom Dagliga verksamhet/praktik 

vid minskad tillgänglighet och för behov av hembesök för att förebygga isolering och 

ökad psykisk ohälsa.  

Dnr 2021-00144. Inkommit klagomål från god man angående minskad bemanning 

för brukare inom personlig assistans. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-

04-01 – 2021-04-30. 

Beslutsgång 

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

av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 98 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

 

Det föreligger inga kurser eller konferenser.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 99 Dnr 2019-00337 

Övrigt 

- 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 100 Dnr 2021-00009 

Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar 
och beslut, maj 2021 

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: 

2020–00364 – gäller kamera som tappar täckning. Personal genomförde tillsyn 

istället och händelsen innebar inga konsekvenser för den enskilde, inget 

missförhållande.  

2021–00066 – gäller utebliven social aktivitet på daglig verksamhet. En brist i 

verksamheten, men inget missförhållande.  

2021–00115 – gäller utebliven social aktivitet på en bostad med särskild service. En 

brist i verksamheten, men inget missförhållande.  

2021–00128 – gäller att telefonin inte stödjer trepartssamtal. Bristen är anmäld till 

telefoni-support och bedöms inte ligga inom nämndens verksamhetsområde, inget 

missförhållande.  

2021–00084 – gäller brister i tillräckligt med personalresurser på en bostad med 

särskild service, ett missförhållande, se bilaga 1.  

2021–00148 – gäller brister vid behörighetsstyrning och behörighetstilldelning. 

Ärendet är utrett av  

förvaltningarna IF, VO och GA gemensamt och anmält till IVO den 29 april 2021 

som ett allvarligt missförhållande, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-04, där det föreslås att nämnden 

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

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

forts. § 100 

Beslutsgång 

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

av rapporter, utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 101 Dnr 2019-00338 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Omedelbar justering, sekretessärende. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 102 Dnr 2019-00339 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Omedelbar justering, sekretessärende. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 103 Dnr 2019-00340 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Omedelbar justering, sekretessärende. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (44) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-05-20 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 104 Dnr 2020-00318 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Omedelbar justering, sekretessärende. 

 


