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§ 125 Dnr 2019-00351 
Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen med ändringen att 
ärende 3 utgår från dagens sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Ärende 3, Information – Jävsregler, utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna dagordningen 
med ändringen att ärende 3 utgår från dagens sammanträde.  

Förslaget antas. 
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§ 126 Dnr 2020-00101 
TEMA - Wellbee (Digitalt verktyg som hjälper till att klara vardagen) 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Diana Brovall, verksamhetschef, Marica Nilsson Granlund, utvecklare, och Johan 
Johansson, koordinator, informerar om Wellbee som är en app och ett webbverktyg 
till vardagsplanering för personer med behov av kognitivt stöd. Appen kan anpassas 
till varje användare efter kognitiv förmåga och vinsten är att individen med rätt stöd 
ska klara sig så självständigt som möjligt i sin vardag och ta en aktiv del i samhället.  

Man har länge letat efter en app och/eller ett system som kan vara en plattform till 
nytta både för brukares självständighet och verksamhetens utveckling och effektivare 
resursutnyttjande. I april 2021 startade man ett testprojekt med Wellbee inom 
korttidsvistelse, boendestöd och sysselsättning med SoL-beslut. Projektet kommer att 
pågå till april 2022 och den förväntade nyttan med projektet är: 

• Testa ett verktyg som kan underlätta planering och utförande av insatser inom 
stöd i hemmet sysselsättning 

• Underlätta och förbättra kommunikationen med den enskilde och det nätverk 
som hen behöver inom ramen för insatsen  

• Öka den enskildes inflytande, självbestämmande och delaktighet i insatsen 
och i sitt liv 

• Öka den enskildes självständighet och känsla av trygghet   

• Testa och utveckla nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar 

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

Förslaget antas. 
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§ 127 Dnr 2021-00257 
TEMA - Jävsregler 
 

Ärendet utgår från sammanträdet 16 september 2021. 
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§ 128 Dnr 2020-00402 
Delårsrapport 2021 
 
Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 129 Dnr 2021-00193 
Dialog - Nämndbudget 2022, Plan 2023-2024 - Mål och direktiv 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kamilla Julin, utvecklingsledare, tillsammans med Karin Martinsson, 
förvaltningschef, återkopplar från nämndens planeringsdag den 26 augusti 2021. De 
sammanfattar vad som kommit fram under gruppdiskussionerna och vad de ser för 
gemensamma inställningar. Vidare presenteras föreslagna revideringar av nämndmål 
och direktiv utifrån diskussioner på nämndens planeringsdag, beslut om 
nämndbudget 2022 tas på nämndens sammanträde i oktober. 

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

Förslaget antas. 
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§ 130 Dnr 2020-00048 
Åtgärdsplan för budget i balans, september 2021 
 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 131 Dnr 2021-00080 
Dialog - Riktlinjer för Samverkan med civilsamhället - Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Karin Martinsson redogör om riktlinjer för samverkan med 
civilsamhället utifrån gruppdiskussioner på planeringsdagen den 26 augusti 2021. 

Frågor som diskuterades var varför IF ska samverka med civilsamhället, vilka 
behovsperspektiv man ska ha, vilka kriterier som måste uppfyllas, i vilka frågor man 
ska samverka samt vad man vill uppnå. 
Sammanställningen av diskussionerna visade att samverkan ses som något positivt 
och nödvändigt. Kunskap och erfarenheter från andra måste tas tillvara och 
samverkan kan vara en väg ur utanförskap. Brukarperspektivet måste gå först och 
vara fokuset. Man vill uppnå samarbete för brukarnas bästa. Samverkan kan innebära 
att det blir kostsamt inom ett område men att det uppstår besparingar eller 
kostnadsminskningar inom andra. Frågan anses viktig att diskutera och återkomma 
med direktiv till förvaltningen inför beslut. 

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

Förslaget antas. 
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§ 132 Dnr 2021-00247 
Dialog - Riktlinjer för Ambitionsnivåer - Individ & Familjeomsorg 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Ann Törnqvist framför frågeställningar om riktlinjer för 
ambitionsnivåer till nämnden utifrån att ärendet diskuteras på planeringsdagen den 
26 augusti 2021. Frågorna diskuteras på sammanträdet. 

Förvaltningen efterfrågar styrning i hur riktlinjerna ska utformas och hur detaljerade 
de ska vara. Sammanfattningen av gruppdiskussionerna visade att det var en stor 
enighet i nämnden om att det behövs tydliga politiskt beslutade ambitionsnivåer i 
Kungsbacka. En Bosocial riktlinje i Kungsbacka som arbetas fram och beslutas av tre 
berörda nämnder var flera grupper positiva till liksom vikten att ta fram statistik och 
jämföra sig med andra kommuner och riksgenomsnittet. Det är viktigt att tänka på 
personalen, brukarna, barnperspektivet vad gäller insatserna samt beakta långsiktig 
hållbarhet. 

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

Förslaget antas. 
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§ 133 Dnr 2019-00350 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar om att det just nu pågår en 
rekryteringskampanj för familjehem med de andra kommunerna i Halland. 
Kampanjen finns på kommunens Facebook och Instagram.  

Vidare informerar Ann om att det pågår ett utvecklingsprojekt med att 
processkartlägga alla processer för att man ska försöka göra allt lika. Man har 
analyserat inflödet till Barn och unga och jämfört detta med andra kommuner för att 
se om man ligger lika med hur man gör när man inleder utredning. 

Det pågår även ett digitaliseringsprojekt inom Barn och unga, som innebär att en 
grupp skriver utredningar tillsammans med familjerna, för att öka delaktigheten och 
för en snabbare kommunicering, medans i den andra gruppen skriver handläggaren 
utredningen efter möte med familjen. Utvärderingar görs digitalt och tanken är att 
kunna effektivisera processen med handläggningen.  
 

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar om att återgången till daglig 
verksamhet i ordinarie lokaler gått bra, med undantag för en enhet där möss tagit sig 
in i lokalerna. Detta medförde att man fick skjuta på öppningen en dag. Nu är 
verksamheten igång och det fortsatta arbetet med att komma tillrätta med mössen 
pågår.  

Inom bostad med särskild service och personlig assistans har sommaren varit tuff 
bemanningsmässigt, vilket bidragit till att många medarbetare och sommarvikarier 
har jobbat väldigt mycket. Utvärdering kommer göras både internt på IF och därefter 
med vikariecenter. 

 
Boda har bytt namn till Gällingevägens gruppbostad. Man har en ny enhetschef 
sedan en tid tillbaka som enbart har Gällingevägens gruppbostad som sitt uppdrag. 
Arbetet med åtgärdsplanen löper på bra och bemanningen under sommaren har 
fungerat väl. 
 
Karin har tillsammans med polisområdeschefen Krister Adolfsson varit på 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott, KSAU, för att berätta om aktuellt läge när det 
gäller våld i nära relationer. Krister kommer till nämndsmötet i november för 
information till, och dialog med, nämnden. 
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forts. § 133 
 
Vidare informerar Karin om att hon har beslutat om omorganisering av 
förvaltningsledningskontoret och förvaltningsledningen. Det behövs ett ökat fokus på 
utvecklingsfrågor för att klara våra framtida utmaningar och då behövs en 
utvecklingschef som enbart har det området. Det innebär att det kommer finnas en 
utvecklingschef och en ekonomichef som även är chef över medarbetare inom 
nämnd, arkiv och registratur. Tjänsten som biträdande förvaltningschef tas bort 
eftersom inte antalet chefstjänster kan utökas på förvaltningsledningskontoret. 
Rekryteringsprocessen gällande ny ekonomichef har startat och annons kommer ut 
inom kort. 

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

Förslaget antas. 
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§ 134 Dnr 2021-00097 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
2021 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30. 

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, 2021-09-02, där det 
föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30.  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 
2021 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till  
2021-06-30.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen  
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§ 135 Dnr 2021-00006 
Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 
ordförandebeslut för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2021-00006. Ordförandebeslut den 1 juli 2021 avseende att avslå begäran om 
upphörande av hemlighållande av vistelseorten enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU, samt att hemlighållandet av vistelseorten 
enligt 14 § andra stycket andra punkten LVU ska kvarstå. 

Dnr 2021-00164. Ordförandebeslut den 4 augusti 2021 om svar på remiss av 
betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa. 

Dnr 2021-00213. Ordförandebeslut den 4 augusti 2021 om yttrande över 
departementsremiss - Utvisning på grund av brott. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-16, där det föreslås att nämnden 
godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för perioden 2021-06-01 – 
2021-08-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 
av anmälda ordförandebeslut för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (32) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-09-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 136 Dnr 2021-00008 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 
delegeringsbeslut för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
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 9, 23 juni, 21 
juli, 18 augusti 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 
funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 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 

2021-06-01 – 2021-06-30. 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Aleforshemmet, heldygnsvård 
behandlingshem, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 
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Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Nytida Mjörnviksholm AB, 
korttidsboende för personer med funktionsnedsättning, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med stöd, Vuxenenheten. 

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

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

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, 
boende med bostöd, Vuxenenheten. 

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

Dnr 2021-00183. Avtal - Avtal om tjänster för att täcka personalbehov för 
stödboende, mellan Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad 

Dnr 2021-00189. Avtal - Överenskommelse om elektronisk utlämnande av 
folkbokföringsuppgifter från Skatteverket till Kungsbacka kommun och elektroniskt 
intag av information från Kungsbacka kommun till Skatteverket. 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal - Stiftelsen Mora Park, bostad med särskild 
service för barn, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00126. Uppsägning av avtal – Placeringsavtal – Friab Familjevård, 
Funktionsstödsenheten.  

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – Korttidsboende - Ågrenska AB, 
Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00191. Avtal – Daglig verksamhet – Göteborgs Stad, 
Funktionsstödsenheten. 

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

Dnr 2021-00126. Avtal – Avtal för boendestöd, Södra Vätterbygdens folkhögskola, 
Funktionsstödsenheten.  

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

Dnr 2020-00051. Avtal – Handledningsuppdrag enskilt familjehem, 
Familjehemsenheten. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (32) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-09-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

forts. § 136 
 

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

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, 
boende med bostöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – KF Länkhemmet, boende med bostöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00126. Avtal –Korttidsvistelse – Bräcke Diakoni, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – ReLaunch AB stödboende, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Aleris Omsorg AB Göteborg, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – IMSIS AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00191. Avtal – Korttidshem – Lyckans Backe AB, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00246. Avtal - Visible Care AB, Personalenheten. 

 
Övrigt  

Dnr 2018-00145. Tillförordnat Dataskyddsombud för sommaren 2021. 

Dnr 2021-00179. Beslut angående begäran om överflyttning av ärende enligt 2a kap. 
10§ socialtjänstlagen från Göteborgs Stad.  

Dnr 2021-00178. Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, om att inleda tillsyn på Barn- och ungdomsenheten - Insatsen utformande eller 
utförande. 

Dnr 2021-00243. Fullmakt gällande ombud att företräda nämnden för Individ & 
Familjeomsorg vid allmän förvaltningsdomstol – Familjehemsenheten. 

Dnr 2021-00244. Anmälan om personuppgiftsincident. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte delegeringslistor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29, där det 
föreslås att nämnden godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 
perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 
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Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 
av anmälda delegeringsbeslut för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (32) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-09-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 137 Dnr 2021-00007 
Redovisning av domar och beslut 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 
och beslut för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 
 

Regeringen 

Regeringsbeslut meddelat, dnr A2021/01298, daterat 2021-06-03. Uppdrag till 
Jämställdhetsmyndigheten att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner 
om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av 
covid-19-pandemin. 
 

Justitiekanslern 

Beslut meddelat, dnr 2020/3558, daterad 2021-06-28, saken; skadeståndsanspråk 
med hänvisning till felaktigt agerande av en kommun vid verkställighet av 
ungdomstjänst. Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av sökandens 
skadeståndsanspråk. Justitiekanslern riktar kritik mot Kungsbacka kommun för att 
inte ha kontrollerat att en dom på ungdomstjänst vunnit laga kraft, vilket lett till att 
sökanden – som fått påföljden ändrad till böter – felaktigt fått genomföra 
ungdomstjänsten. 
 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Beslut meddelat, dnr PUI-2021-2110, daterad 2021-07-05. IMY beslutar att avsluta 
ärendet som rör anmälan. 
 

Högsta Förvaltningsdomstolen 

Beslut meddelat i mål nr 3324-21, daterad 2021-06-09, saken; Individen har 
överklagat kammarrättens dom angående flyttningsförbud enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om prövningstillstånd. Högsta 
Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande 
står därmed fast. 

Beslut meddelat i mål nr 3465-21, daterad 2021-07-16, saken; Individen har 
överklagat kammarrättens dom angående placering enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om prövningstillstånd. Högsta 
Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande 
står därmed fast. 
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Kammarrätten i Göteborg 

Dom meddelad i mål nr 3247-21, daterad 2021-07-13, saken; Individen har 
överklagat förvaltningsrättens dom den 28 maj 2021, mål nr 13916-20, gällande 
personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd. 

Beslut meddelad i mål nr 4835-21, daterad 2021-08-16, saken; Individen har 
överklagat förvaltningsrättens dom i mål nr 8564-21-20, daterad 2021-07-19, 
gällande borttagande av dubbelbemanning för personlig assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; fråga om 
inhibition hos förvaltningsrätten. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet. Det går inte av tillgängliga 
handlingar att utläsa vilket kommunalt beslut individen faktiskt har överklagat eller 
om det ens rör sig om ett överklagbart beslut och i vilken ordning det i så fall får 
överklagas. Förvaltningsrättens beslut ska därför upphävas. Det innebär att 
individens yrkande ska prövas på nytt i förvaltningsrätten efter det att den domstolen 
har utrett oklarheter som finns i målet. 

Beslut meddelat i mål nr 3180-21 och 3181-21, daterad 2021-07-27, saken; 
beredande av vård av unga enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU. Individen har återkallat överklagandet. Kammarrätten skriver av målen. 
 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 13547-20, daterad 2021-06-02, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 4935-20, daterad 2021-06-04, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande bostad med särskild service enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 5563-20, daterad 2021-06-04, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande tillfällig utökning av personlig assistans enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 8564-21-20, daterad 2021-07-19, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande borttagande av dubbelbemanning för personlig 
assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition från individen. 
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Beslut meddelad i mål nr 8564-21, daterad 2021-08-19, saken; nu fråga om 
avvisning i ärendet angående dubbel bemanning för personlig assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,. Förvaltningsrätten 
avvisar individens överklagande.  

Dom meddelad i mål nr 12736-20, daterad 2021-08-30, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår 
individens överklagande.  
 

Tingsrätten i Göteborg 

Slutligt beslut meddelat i mål nr T 3966-21, daterad 2021-07-21, saken; 
överflyttande av vårdnad om barn; nu fråga om avskrivning. Kungsbacka kommun 
har återkallat sin talan och begärt att målet avskrivs från vidare handläggning. 
Tingsrätten beslutar att avskriva målet från vidare handläggning.  
 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00178. IVO har beslutat, Dnr 3.5.1-20130/2021-2, att inleda tillsyn av 
nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka med anledning av två separata 
klagomål. Med stöd av 13 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, begär IVO att 
nämnden inkommer med yttrande. 

Dnr 2020-00393. IVO har beslutat, Dnr 3.5.1-56539/2020-7, att avsluta ärendet men 
påtalar följande brist: Nämnden för Individ & Familjeomsorg och Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad har brustit i att utan dröjsmål inleda utredning av den 
enskildes hjälpbehov i samband med att beslutet om familjehemsplacering upphörde. 

Dnr 2020-00352. IVO, dnr 3.5.1-00969/2021, beslut angående - Tillsyn av hur 
Kungsbacka kommun har arbetat med att tillgodose enskilda personers behov vid 
förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av 
covid-19. IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av 
bristerna, men förutsätter att kommunen vidtar adekvata åtgärder för att komma 
tillrätta med dem. 

Dnr 2021-00142. IVO, dnr 3.8.4-21464/2021, beslut angående -  Begäran om 
överflytt av biståndsärende från Göteborgs Stad till Kungsbacka kommun, enligt 2a 
kap. 10 § socialtjänstlagen, SoL – Vuxenenheten. IVO avslår Göteborgs Stads 
ansökan om överflytt. 
 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00190. KF § 87 Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att 
tillsätta digital fixare för 65 + samt de med funktionsnedsättning. 
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Dnr 2021-00085. KF § 96 Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024. 
 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-00048. KS § 136 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
arbete med budget i balans. 

Dnr 2021-00204. KS § 168 Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka 
kommun. 

Dnr 2020-00048. KS § 172 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
arbete med budget i balans. 

Dnr 2018-00226. KS § 174 Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på 
distans. 

Dnr 2021-00190. KS § 228 Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om 
digital ”Fixare” för 65 + samt de med funktionsnedsättning. 

Dnr 2021-00248. KS § 201 Godkännande av intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen. 
 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-06-17. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29, där det föreslås att nämnden 
godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-06-01 – 
2021-08-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 
av inkomna domar och beslut för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Förslaget antas. 
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§ 138 Dnr 2021-00004 
Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 
synpunkter och klagomål för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Dnr 2021-00182. IVO har tagit emot ett klagomål gällande stödbehovsmätning på 
Tölöängar gruppbostad som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 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 2021-00205. IVO har tagit emot ett klagomål gällande handläggning vid Barn- 
och ungdomsenheten. 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.  

Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00207. Inkommit klagomål angående bemötande och handläggning 
gällande kontaktperson vid funktionsstödsenheten.  

Dnr 2021-00208. Inkommit klagomål från anhörig angående bristande 
kommunikation och tillsyn gällande boende på bostad med särskild service. 

Dnr 2021-00211. Inkommit klagomål från anhörig gällande handläggning vid Barn- 
och ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00222. Inkommit klagomål från anhörig gällande beslut om att ändra 
dygnsräkningen för lägerverksamheten och beslut om korttidsvistelse enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Dnr 2021-00238. Dnr 2021-00182. IVO har tagit emot ett klagomål gällande 
handläggning av ärende på Barn- och ungdomsenheten. 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. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29, där det föreslås att nämnden 
godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, för perioden 2021-06-
01 – 2021-08-31. 
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Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Förslaget antas. 
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§ 139 Dnr 2021-00005 
Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser och meddelanden för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Dnr 2021-00171. Årshjul och arbetsplan för dataskyddsombudet 2021-2022. 
Dokumentet beskriver uppgifter och arbetssätt som dataskyddsombudet utgår från i 
sitt uppdrag för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2021-00179. Inkommen begäran från Göteborgs Stad om överflyttning av 
ärende enligt 2a kap 10 § socialtjänstlagen. 

Dnr 2018-00222. Inkommen rapport från Statistiska centralbyrån om utjämning av 
LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsår 2022, preliminärt utfall. 

Dnr 2021-00085. Inkommen skrivelse och rapport från kommunledningskontoret 
gällande kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 

Dnr 2019-00318. Inkommen skrivelse från Ernst & Young gällande uppföljning av 
tidigare granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- och 
avtalsuppföljing. 

Dnr 2021-00195. Inkommen begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
gällande yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. 

Dnr 2021-00215. Inkommen skrivelse från Socialstyrelsen gällande utlysning av 
statsbidrag till kommuner 2021 för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära 
relationer. 

Dnr 2021-00220. Inkommen skrivelse från Region Halland gällande information om 
Region Hallands lokala nämnders medskapande process om tillit. 

Dnr 2021-00221. Förvaltningsremiss angående motion från Miljöpartiet om en 
mänskligare budgetering. 

Dnr 2021-00225. Inkommen skrivelse ställd till samtliga kommuner i Sverige med 
belysande om problematiken, med regionens tjänst 1177.se, för många invånare som 
har barn med funktionsnedsättning. 

Dnr 2021-00215. Statsbidrag för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära 
relationer 2021, dnr 9.2-25033/2021. 

Dnr 2021-00094. Utbetalning för Statsbidrag till kommunerna för 
habiliteringsersättning. 
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Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29, där det föreslås att nämnden 
godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-
06-01 – 2021-08-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 
av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Förslaget antas. 
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§ 140 Dnr 2019-00334 
Kurser och konferenser 
 
Det föreligger inga kurser eller konferenser. 
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§ 141 Dnr 2019-00337 
Övrigt 
 
Ledamot Elisabeth Lyckevall (S) ställer frågor om följande: 

 Tillgång till samverkans protokoll 

 Återkoppling om det goda samtalet 

 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) och förvaltningschef Karin Martinsson lämnar 
en kortfattad information om återkoppling av nämndens möten med Onyxvägens och 
Skogsgläntans gruppbostad med verksamheter inom ramen för Det goda samtalet 
samt svarar på frågor. 
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§ 142 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: 

2021–00102 – gäller tillbud, inget missförhållande. 

2021–00187 – gäller tillbud, inget missförhållande. 

2021–00172 – gäller blåmärke hos brukare där utredningen inte kan visa på brist i 
verksamheten eller ett missförhållande.  

 2021–00206 – gäller fall i hemmet som inte visar på brist i verksamheten, inget 
missförhållande.  

2021–00131 – gäller en enskild som fått nedsatt allmäntillstånd och tappat förmågor, 
inget missförhållande.  

2021–00163 – gäller inkommen orosanmälan via fax till Vuxenenheten som inte 
hanterades samma dag, ett missförhållande.   

2021–00127 – gäller granskning av uppföljning av beslut som verkställs externt, 
inget missförhållande.    

2021–00184 – gäller utebliven tillsyn på bostad med särskild service, ett 
missförhållande. 

2021–00210 – gäller felaktig registrering av inkommen orosanmälan. Rapporterad 
händelse har anmälts till IVO den 6 juli 2021 som ett allvarligt missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-30, där det föreslås att 
nämnden godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut enligt lex 
Sarah. 
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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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