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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2022-04-21 Paragrafer 51–52, 54–66 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-04-26 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-05-19 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  

  

Vera Lagerström, nämndsekreterare 
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§ 51 Dnr 2019-00351 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 52 Dnr 2022-00068 

Presentation av revisionsrapport - Granskning av åtgärdsarbetet inom 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Åke Fryklund, förtroendevald revisor, Mikaela Bengtsson, verksamhetsrevisor 

och Elin Forså, verksamhetsrevisor, redogör för granskning av åtgärdsarbetet inom 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

Ernst & Young AB, EY, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Kungsbacka kommun granskat Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

åtgärdsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens styrning 

av verksamheten är ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll och 

uppföljning är tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Granskning av åtgärdsarbetet inom nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas.  
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§ 53 Dnr 2022-00064 

Yttrande över remiss - Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
- Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om 
ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 

 

Omedelbar justering se separat protokoll. 
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§ 54 Dnr 2021-00247 

Utkast till Riktlinjer för ambitionsnivåer Familjerätten och 
Vuxenenheten boende - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist tillsammans med Ida Låstbom, projektledare, 

Renate Rondolph, enhetschef och Jenny Knutsson, enhetschef, redogör för utkast till 

riktlinjer för ambitionsnivåer, avseende Familjerätten och Vuxenenheten boende, 

samt svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer – Familjerätten, 2022 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer – Vuxenenheten boende, 2022 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 55 Dnr 2022-00059 

Riktlinjer för ambitionsnivåer Barn- och ungdomsenheten och 
Mottagningsenheten barn och unga - Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Barn- och ungdomsenhetens och 

Mottagningsenheten barn och ungas kapitel, som ingår i huvuddokumentet Riktlinje 

för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

Under vintern 2020 genomfördes en genomlysning av verksamhetsområdet 

Myndighet, stöd och behandling av en extern aktör. Genomlysningen pekade på att 

det saknas politiskt beslutade riktlinjer om ambitionsnivåer för Individ & 

Familjeomsorgs verksamhet. Det saknas dokumenterade verksamhetsuppdrag, roll- 

och ansvarsbeskrivningar behöver förtydligas och arbetsprocesser dokumenteras. 

Genomlysningen tydliggjorde att det finns behov av att arbeta vidare med dessa delar 

för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet. 

Förvaltningen har under hösten 2021 startat arbetet med att ta fram en politiskt 

antagen riktlinje för att definiera den politiska ambitionsnivån inom Individ & 

Familjeomsorg. Arbetet pågår och beräknas vara klart under juni 2022. 

Huvuddokumentet Riktlinje för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg kommer bestå av flera kapitel där varje kapitel motsvarar en enhet.  

Verksamhetschef för Myndighet, stöd och behandling leder arbetet med stöd av 

utvecklare och projektledare. Arbetsgången har varit att respektive enhetschef 

tillsammans med sina utvalda medarbetare tagit fram ett utkast för genomläsning och 

diskussion tillsammans med nämnden. Efter diskussion på första 

nämndsammanträdet har en referensgrupp tagit del av kapitlet och återkopplat med 

synpunkter. I referensgruppen deltar förvaltningens jurist, socialt ansvarig 

samordnare samt utvecklingsledare.  

Fackliga representanter för Akademikerförbundet har beretts möjlighet att läsa och 

lämna kommentarer löpande under arbetets gång. På ett andra nämndsammanträde 

fattar nämnden beslut om att anta kapitlet som varit uppe för diskussion på ett 

tidigare nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07, där det föreslås att 

nämnden antar Barn- och ungdomsenheten och Mottagningsenheten barn och ungas 

kapitel, som ingår i huvuddokumentet Riktlinje för ambitionsnivåer – Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg.  

  

Riktlinje för ambitionsnivåer – Barn och ungdomsenhetens kapitel, 2022-04-07 
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forts. § 55 

 

Riktlinje för ambitionsnivåer – Mottagningsenheten barn och ungas kapitel, 2022-04-

07 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta Barn- och 

ungdomsenheten och Mottagningsenheten barn och ungas kapitel, som ingår i 

huvuddokumentet Riktlinje för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg.  

Förslagen antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-04-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 56 Dnr 2018-00082 

Riktlinje för systematisk individuppföljning 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar reviderad riktlinje för systematisk 

individuppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antog den 25 april 2018 riktlinje för 

systematisk uppföljning. 

Systematisk uppföljning handlar om att löpande dokumentera den enskildes behov 

och följa upp insatser. Väl genomförd uppföljning bidrar till att säkerställa att den 

enskilde får rätt insats på rätt nivå. Uppföljning kan i förlängningen även leda till 

bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder avseende deras nytta för 

den enskilde. Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad 

praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheten.  

I samband med senaste egenkontrollen gällande följsamhet till riktlinjen fick socialt 

ansvarig samordnare kommentarer och förslag på förbättringar från svarande 

enhetschefer avseende nuvarande riktlinje. Socialt ansvarig samordnare föreslog 

därför en revidering av riktlinjen som en åtgärd (se NIF § 174, 2021-11-18) vilken nu 

genomförts.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-30, där det föreslås att 

nämnden antar reviderad riktlinje för systematisk individuppföljning. 

 

Bilaga 1: Riktlinje för systematisk individuppföljning med föreslagna ändringar 

Bilaga 2: Riktlinje för individbaserad systematisk uppföljning, beslutad 2018-04-25 

och reviderad 2020-06-11 och nu gällande 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta reviderad riktlinje 

för systematisk individuppföljning. 

Förslaget antas. 
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§ 57 Dnr 2022-00071 

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 2508-22 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner yttrandet i mål nr 2508-22, daterat 

2022-04-04, och översänder som sitt eget till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Jäv 

Elisabeth Lyckevall (S), Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal anmäler jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut 2022-02-17, § 5, har överklagats till 

Förvaltningsrätten i Göteborg. Nämnden har därefter översänt handlingar till 

förvaltningsrätten i enlighet med domstolens föreläggande daterat 2022-03-17. 

Domstolen har 2022-03-31 förelagt nämnden att yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-04, där det föreslås att 

nämnden godkänner yttrandet i mål nr 2508-22, daterat 2022-04-04, och översänder 

som sitt eget till Förvaltningsrätten i Göteborg.  

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr 2508-22, 2022-03-31 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut, § 36, 2022-03-24 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna yttrandet i mål 

nr 2508–22, daterat 2022-04-04, och översända som sitt eget till Förvaltningsrätten i 

Göteborg. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 
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§ 58 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar om följande. 

Verksamheten ligger fortfarande efter och har sena utredningar. Det beror 

bland annat på pandemin, sjukskrivningar, vård av barn, hög 

personalomsättning samt svårt att rekrytera. Förvaltningen har anställt men 

inte så många som önskat. 

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att komma i kapp med sena 

utredningar, bland annat. 

- Snabbutreder okomplicerade ärenden 

- Egenkontroller varje vecka med uppföljning av sena utredningar. 

- Digitaliserar+ delar av arbetsformen.  

- Rekryterat sedan den 1 december 2021, sex tillsvidareanställda 

medarbetare och en pågående samt anlitat två konsulter.   

Alla skyddsbedömningar är gjorda underlagen ska skickas till Inspektionen 

för vår och omsorg avseende begäran från IVO.   

 

Tillförordnad förvaltningschef Lotta Nord informerar om följande. 

Bostad med särskild service/Daglig verksamhet/Personlig assistans: 

Det finns en stor oro inför sommaren över bemanningen. Det saknas 

många vikarier ännu och cheferna känner oro inför ordinarie personals 

semestrar. Förvaltningen har löpande dialog med vikariecenter och gör 

extra riktade annonseringar.  

Bostad med särskild service/Daglig verksamhet: 

Den 1 maj flyttar två brukare in på Pölagården. Den 7 maj flyttar 

ytterligare 2 brukare in och den 1 juni flyttar ytterligare en brukare in. 

Fler lägenheter är på gång. 

Daglig verksamhet kommer ha vernissage på Tjolöholms slott den  

6–11 maj. Brukare inom daglig verksamhet skildrar sina uppfattningar 

om slottet.  

Övergripande: 

Information om rekryteringar till förvaltningsledning – samtliga 

vakanser tillsatta. Ekonomi- och kanslichef, utvecklingschef och en av 

verksamhetscheferna BMSS är redan på plats, ytterligare 

verksamhetschef BMSS börjar 15 augusti.  
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forts. § 58 

Kulturarbete pågår för cheferna inom individ- och familjeomsorg 

utifrån att det under de senare åren varit stort fokus på besparingar. Nu 

behöver fokus läggas lite mer på relation så det blir en balans mellan 

resultat och relation. Arbetet äger rum tillsammans på Chefsforum som 

vi har varje månad. 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas.  
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§ 59 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 60 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin 

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

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

förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, ska anmälas till 

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

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

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

beslut som måste anmälas till nämnden. 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 2,16 och 30 

mars 2022. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

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

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

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

beslut. 

Personal 

2022-03-01 – 2022-03-31 

Attester 

- 

Avtal 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

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

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Rockesholm behandling och utbildning AB, 

Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Basta Nykvarn, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Växaenheten AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Villa Vägen ut, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal - Humana Familjeforum, Enheten för Barn och 

Unga. 

Dnr 2022-00004. Placeringsavtal – Mjörnviksholm Nytida AB, 

Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2022-00004. Placeringsavtal – Mjörnviksholm Nytida AB, 

Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2022-00004. Placeringsavtal – Lyckan Backe AB, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Gryning Vård AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Gryning Vård AB, Familjehemsenheten. 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal - Stiftelsen Sveriges Kristna familjehem, 

Familjehemsenheten. 

Övrigt  

Dnr 2022-00060. Ansökan om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier. 

Dnr 2022-00011. Förvaltningschefens vidaredelegering. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-03-01 – 

2022-03-31.  

Beslutsgång 

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

anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31.  

 

Förslaget antas. 
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§ 61 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Beslut meddelat i mål nr 5528-21, daterat 2022-03-07. Överklagat avgörande; 

Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 september 2021 i mål nr 3247-21. Saken; stöd 

och service till vissa funktionshindrade, fråga om prövningstillstånd. Högsta 

förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande 

står därmed fast. 

Beslut meddelat i mål nr 461-22, daterat 2022-03-11. Överklagat avgörande; 

Kammarrätten i Göteborgs beslut den 18 januari 2022 i mål nr 7425-21. Saken; stöd 

och service till vissa funktionshindrade, fråga om prövningstillstånd. Högsta 

förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande 

står därmed fast. 

Kammarrätten i Göteborg 

Dnr 2022-00046. Dom meddelad i mål nr 821-22, daterad 2022-04-01, saken; 

Individen har överklagat nämndens beslut angående rätt att ta del av allmän handling. 

Kammarrätten avslår individens överklagande. 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Dnr 2022-00046. Dom meddelad i mål nr 2327-22, daterad 2022-03-10, saken; 

Individen har överklagat nämndens beslut och begär laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår individens överklagande.  

Dom meddelad i mål nr 1223-22, daterad 2022-03-25, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 

Förvaltningsrätten avslår individens överklagande.  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00247. Beslut daterat 2022-03-14, dnr 3.2.2-30480/2021. Tillsyn av bostad 

med särskild service för barn eller ungdom vid Lilla Grönkulla i Kungsbacka 

kommun. Nu fråga om ställningstagande till nämndens redovisade åtgärder efter 

Inspektionen för vård och omsorgs IVO tidigare beslut den 27 januari 2022. IVO 

avslutar ärendet. 
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forts. § 61 

 

Boverket  

Dnr 2022-00060. Beslut efter ansökan, daterat 2022-03-07, Boverkets dnr 

1530/2022, ärende nr 33-75-1078 7809, om statligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier, erhålles med 20 000 kronor. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2020-00348. KF § 34 - Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt 

vård- och omsorg. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2022-00061. KS § 34 - Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om 

kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 

kommunala verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-03-01 – 

2022-03-31. 

Beslutsgång 

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

inkomna domar och beslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Förslaget antas. 
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§ 62 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Dnr 2022-00067. Inkommit klagomål från enskild över handläggning och bemötande 

vid Barn- och Ungdomsenheten. Berörd enhetschef har besvarat klaganden. 

Dnr 2022-00076. Inkommit klagomål på bemanning vid vuxenenheten, Kungsbacka 

kommun. 

Dnr 2022-00073. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot ett klagomål 

från enskild gällande handläggning av ärenden om barn och unga. 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, 2022-04-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2022-03-

01 – 2022-03-31. 

Beslutsgång 

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

inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Förslaget antas. 
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§ 63 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Dnr 2018-00222. Utjämning av LSS-kostnader 2022, reviderat utfall – Statistiska 

centralbyrån. 

Dnr 2022-00062. Dataskyddsombudets information och råd gällande sociala medier 

samt amerikanska molntjänster/tredjelandsöverföring. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-06, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2022-

03-01 – 2022-03-31. 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 

Förslaget antas. 
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§ 64 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg medger att, Carita Boulwén (SD), Elisabeth 

Svensson (SD), Tina Hald (SD), Elisabeth Lyckevall (S), Inga Lill Kihlberg (C), 

Madelene Höök, (L), Birgitta Grundell (L) deltar på konferens - Länsdialog kring 

Hälsoundersökningar för placerade barn. Mötet sker på distans den 29 april 2022, kl. 

08:30 - 11:00. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg medger att arvode ska utgå i enlighet med 

reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan från Sveriges Kommuner och Regioner till konferens, Länsdialog kring 

Hälsoundersökningar för placerade barn.  

Mötet sker digitalt den 29 april 2022, kl. 08:30 - 11:00.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att medge att, Carita 

Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD), Tina Hald (SD), Elisabeth Lyckevall (S), 

Inga Lill Kihlberg (C), Madelene Höök, (L), Birgitta Grundell (L) deltar på 

konferens - Länsdialog kring Hälsoundersökningar för placerade barn. Samt föreslår 

att medge att arvode ska utgå i enlighet med reglemente med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Kungsbacka kommun. 

Beslutet skickas till 

Löneenheten 
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§ 65 Dnr 2019-00337 

Övrigt – presentation  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) med nämnden hälsar Emelie Sandberg, 

ekonomi- och kanslichef, välkommen till Individ & Familjeomsorg. 

Emelie Sandberg, ekonomi- och kanslichef, lämnar en kortfattad beskrivning om sig 

själv och tidigare erfarenheter.  

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 66 Dnr 2022-00010 

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

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, 

utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

beslutar om händelsen utgjort ett missförhållande eller en påtaglig risk för 

missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker 

för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och omsorg 

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

samtliga beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  

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

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

därför inte bedöms inom ramen för lex Sarah; 

2022–00080 – gäller brist i följsamhet till rutin samt bemötande från legitimerad 

personal.  

2022–00032 – gäller händelse som rapporterats inom personlig assistans men har 

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

utredning om eventuell brist.   

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

2022–00031 – gäller brist i vikarietillsättning, men inget missförhållande.  

2022–00065 – gäller att den enskilde tackar nej till stöd från vikarie vid aktivitet, 

inget missförhållande.  

2022–00045 – gäller brist i dokumentationsskyldighet på korttidshem, ett 

missförhållande. 

2022–00038 – gäller brist i handläggning av ärendet, ett missförhållande.  

För kännedom: IVO har beslutat att avsluta ärende 2021–00278 som gäller 

funktionalitet i verksamhetssystemet. IVO anser att nämnden fullgjort sin 

anmälnings- och utredningsskyldighet i ärendet som anmäldes som ett allvarligt 

missförhållande till IVO den 28 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05, 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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§ 67 Dnr 2019-00338 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

Omedelbar justering, sekretessärende. 

 


