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§ 105 Dnr 2019-00351 

Ändring av ärendelistan 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen med tillägg av 

ärendet - Återkallande av ansökan om stämning gällande vårdnadsöverflyttning 

enligt föräldrabalken.   

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) anmäler ärendet - Återkallande av ansökan om 

stämning gällande vårdnadsöverflyttning enligt föräldrabalken.  

Beslutsgång 

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

med tillägg av ett ärende.  

Förslaget antas.   
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§ 106 Dnr 2020-00101 

TEMA - Samverkan med civilsamhället 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppdrar åt förvaltningschefen att avsätta en 

del av planeringsdagen till frågeställningarna kring samverkan med civilsamhället. 

Dagens sammanträde  

Förvaltningschef Karin Martinsson redogör för ärendet och förklarar att det civila 

samhället definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda 

hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 

gemensamma intressen. Föreningar, organisationer, samfund och stiftelser.  

Inom det civila samhället finns alla typer av ideella föreningar, som utgör den 

vanliga formen för de svenska folkrörelserna och intresseorganisationerna, liksom 

för många religiösa sammanslutningar. Det civila samhällets aktörer agerar utifrån ett 

huvudsakligen ideellt syfte. Det innebär att de inte delar ut vinst till medlemmar, 

ägare eller annan person, utan återinvesterar eventuell vinst i verksamheten. 

Vidare överlämnar Karin Martinsson frågeställningar till nämnden för synpunkter.  

 

Nämnden diskuterar ärendet och av diskussionen framgår det bland annat att 

nämnden behöver tid för att tänka igenom och förbereda frågorna över sommaren.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Dahlström (M) föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att avsätta 

en del av planeringsdagen till frågeställningarna kring samverkan med 

civilsamhället.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Bo Dahlströms (M) 

förslag till beslut kan antas samt föreslår nämnden att notera informationen till 

protokollet.  

Förslagen antas. 
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§ 107 Dnr 2021-00140 

Uppföljning - Handlingsplan psykisk hälsa 2021-2024 - Kungsbacka 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner är överens om att fortsätta det 

långsiktiga arbetet med att stimulera insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta 

psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik 

varför en ny överenskommelse om psykisk hälsa har tecknats. Överenskommelsen 

bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete 

som stimulerats av staten och där Sveriges Kommuner och Regioner bidragit med 

utvecklingsstöd till kommuner och regioner. 

Överenskommelsens viktigaste syften: 

• Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala 

handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års 

överenskommelser.  

• Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa 

tillgängliga kunskap.  

• Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade 

insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i 

vården för de som redan har drabbats. 

Regionen och samtliga kommuner i Halland har en upprättad regional handlingsplan 

som följs upp årligen. Kungsbacka kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i 

den regionala planen och är en uppföljning av tidigare års lokala handlingsplan. 

Handlingsplanens huvudfokus är att implementera vård- och stödsamordning 

(VOSS) som en arbetsmetod. Utöver VOSS planeras för att testa ett digitalt 

hjälpmedel i form av en applikation som heter Wellbee och även utökade öppettider 

på Regnbågen. Från nationellt håll trycker man på långsiktighet varför planen 

sträcker sig från 2021–2024. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21, där det föreslås att 

nämnden noterar informationen til protokollet. 

Uppföljning Lokal handlingsplan för psykisk hälsa Kungsbacka 2021 

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa Kungsbacka 2021–202 

Beslutsgång 

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

protokollet. Förslaget antas. 
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§ 108 Dnr 2020-00328 

Återtagande av nämndens beslut den 12 november 2020 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt beslut den 12 november 2020, § 

156, avseende ny avgift inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att det inte är en ny avgift, utan en ny 

tillämpning av redan befintlig avgift/taxa för korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet och överlåter till förvaltningen hur avgiften ska tillämpas.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har vid sitt sammanträde den 12 november 2020, § 156, beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att införa en avgift för måltider om frånvaro inte har meddelats 

minst sju dagar före planerad insats på korttidsvistelse och lägerverksamhet.  

Då avgiften redan är befintlig för korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär 

förändringen bara en tillämpning hur avgiften ska omsättas i praktiken.  

Ärendet bedöms inte vara en ny avgift, utan en ny tillämpning av redan befintlig taxa 

för korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Den nya tillämpningen är inte av den 

dignitet att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02, där det föreslås att nämnden återtar 

sitt beslut den 12 november 2020, § 156, avseende ny avgift inom Individ & 

Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. Nämnden finner att det inte är en ny avgift, 

utan en ny tillämpning av redan befintlig avgift/taxa för korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet och överlåter till förvaltningen hur avgiften ska tillämpas. 

Nämndens för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, § 156 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden följande. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt beslut den 12 november 2020, § 

156, avseende ny avgift inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att det inte är en ny avgift, utan en ny 

tillämpning av redan befintlig avgift/taxa för korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet och överlåter till förvaltningen hur avgiften ska tillämpas.  

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Ekonomi-och utvecklingschef, Individ & Familjeomsorg 

Kommunledningskontoret  
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§ 109 Dnr 2021-00129 

Yttrande över motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att motionen är besvarad. 

Reservation  

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram 

med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 

behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara 

självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga 

suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. 

Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande 

arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa 

stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt 

Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och 

myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för 

suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en 

kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som 

presenterats för strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, 

Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 

arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från 

kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt 

deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och 

brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig 

bakom den regionala handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i 

Kungsbacka. 
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Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att 

nämnden anser motionen besvarad. 

 

Motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  

Kommunfullmäktige, § 37 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth 

Svenssons (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 110 Dnr 2021-00081 

Svar på initiativärende (SD) - SES, digitalt interaktivt verktyg för 
Kungsbackas invånare 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg stödjer initiativet genom att uppdra åt 

förvaltningschefen att följa processen på Göteborgsregionen, GR, och återkomma 

med en rapport och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 18 mars 2021 fick förvaltningschefen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för implementering av SES eller ett liknande digitalt 

verktyg. Vidare beslutades att utredningen ska kompletteras med en ekonomisk 

redovisning inför slutgiltigt ställningstagande i nämnden. 

SES (samarbete efter skilsmässa/separation) är ett digitalt verktyg som ursprungligen 

kommer ifrån Danmark och det riktar sig mot skilda och separerade föräldrar. Det är 

uppbyggt i 18 olika moduler. Grundmodulen heter ”SES-för barnens skull”. Utöver 

den finns ett antal moduler med olika teman som bland annat tar upp: Hur barn blir 

påverkade av separation, Hur du som förälder blir påverkad av separation, Hur du 

kan hitta vägar i samarbetet med din före detta partner. Det finns även moduler med 

tips på hur man kan hantera ilska, sorg och grubblerier och som även kan vara till 

nytta i andra sammanhang.  

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

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

folkbokförd i den kommun som har licens. 

I Sverige har Helsingborg köpt in verktyget. Där kommer socialrådgivarna på 

familjecentraler använda det som ett arbetsverktyg tillsammans med föräldrar som 

har tillgång till verktyget under ett år. Det digitala verktyget startades upp i januari i 

år och under april månad förväntas samtliga moduler vara igång. Helsingborg har 

ännu inte utvärderat effekterna av verktyget utifrån den begränsade tid som det varit i 

drift. 

Kostnaden för det digitala verktyget är 1,5 miljoner kronor i licens första året, 

därefter sjunker kostnaden något. 

Kungsbacka har idag flera sätt att möta upp familjer i separation. Man kan vända sig 

till Familjerådgivningen för samtalsstöd både innan, under och efter en separation. 

Man kan också vända sig till familjerätten och få både samarbetssamtal tillsammans 

med sin före detta partner, men man kan också få rådgivningssamtal för egen del. 

Familjerätten skickar också ut ett informationsbrev om vad familjerätten kan vara 

behjälplig med till de föräldrar som skiljer sig/separerar. Inom Öppenvård Barn och 

Unga så kan barnen gå med i gruppverksamheten Skilda världar som är en 

gruppverksamhet för barn och ungdomar som har skilda föräldrar.  
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I Kungsbacka finns också möjlighet att som förälder gå i ”BIFF grupp”, Barn I 

Föräldrars Fokus, där man tillsammans med andra i liknande situation går en kurs 

som fokuserar på vad man själv som förälder kan göra för att underlätta för mitt barn. 

Teman som man tar upp är bland annat barnets rättigheter, kommunikation och barns 

behov, när man som föräldrar inte kommer överens. Gruppen hålls av två 

gruppledare med flera års erfarenhet inom familjerätt och familjerådgivning. 

Fördelen med SES är att det skulle kunna komplettera befintliga verksamheter i 

Kungsbacka och fler familjer i separation skulle kunna få ett lättillgängligt stöd.  

Nackdelarna är de höga licenskostnaderna och den korta tid som SES varit i drift i 

Sverige som gör att verktyget ännu inte hunnit utvärderats. Idag finns inga medel 

budgeterade för inköp av SES, vilket gör att förutsättningar för implementering av 

SES, digitalt interaktivt verktyg inte finns. För att möjliggöra en sådan satsning 

behöver omprioriteringar göras.  

Att införa SES skulle kosta 1,5 miljoner kronor årligen. Då SES inte utvärderats ännu 

i Sverige kan förvaltningen inte bedöma i dagsläget att en satsning på SES skulle ge 

en effekt som motsvarar kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-28, där det föreslås att 

nämnden avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns förutsättningar för att 

införa de i initiativet föreslagna åtgärderna. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-03-18, § 37 

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

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar om att Göteborgsregionens 

barnchefsnätverk har haft uppe SES för dialog och forskare Anna Melke har hört av 

sig till nätverket med en intresseförfrågan att vara med och undersöka materialet 

genom att få en inloggning tillsammans med henne som forskare. Individ & 

Familjeomsorg har anmält två medarbetare i syfte att ta del av materialet och 

utvärdera det. 

Västra Götalandsregionen överväger att göra en gemensam upphandling av systemet 

när utvärderingen är klar. Förvaltningen kommer då att undersöka möjligheten att få 

ingå i avtalet vilket skulle innebär en annan prisbild än den som är aktuell nu. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

föreslår avslag till förslaget och yrkar att nämnden stödjer initiativet genom att 

uppdra åt förvaltningschefen att följa processen på Göteborgsregionen, GR, och 

återkomma med en rapport och förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

forts. § 110 

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

Boulwéns (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker 
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§ 111 Dnr 2020-00345 

Svar på initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt 
Ombud 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma 

med en redovisning av behovet av personligt ombud per 31 december 2021. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att nämnden efter lämnad 

redovisning och beslut om Samverkan med civilsamhället fattar beslut om eventuellt 

återinrättande av personligt ombud. 

Reservation 

Liberalerna (L), Socialdemokraterna (S) samt Centerpartiet (C) reserverar sig till 

förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har vid sitt sammanträde den 20 maj 2021, § 89, bordlagt 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  
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behövs två heltidstjänster vilket blir ca. 1,5–1,7 miljoner kronor (mnkr) per år utan 

statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-03, där det föreslås att 

nämnden noterar informationen till protokollet samt att nämnden avslår initiativet 

med hänvisning till att det inte finns förutsättningar för att införa de i initiativet 

föreslagna åtgärderna.  

Återkoppling till nämnden, 2021-04-15  

Förslag till Idéburet offentligt partnerskap, IOP, Bräcke Diakoni 

Förslag till Idéburet offentligt partnerskap, 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), Socialdemokraterna (S) samt Centerpartiet (C) yrkar avslag till 

förslaget och 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) med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo 

Dahlström (M), Mats Nyberg (KD), Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson 

(SD) yrkar avslag till förslaget och yrkar avslag till Madelene Hööks (L) med fleras 

förslag och yrkar enligt följande: 

• att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med en redovisning av behovet 

av personligt ombud per 31 december 2021. 

 

• att nämnden efter lämnad redovisning och beslut om Samverkan med 

civilsamhället fattar beslut om eventuellt återinrättande av personligt ombud. 

Beslutsgång 

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

hans eget med fleras förslag, dels Madelene Hööks (L) med fleras förslag.   
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Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 

hans eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst till Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag. Nej-röst till Madelene 

Hööks (L) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att nämnden, med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster, beslutar enligt 

Kalle Påsse Sundvalls (M) det vill säga hans eget med fleras förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att  

rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)  X   

Gunilla Apler (M)  X   

Magnus Bodin (M)  X   

Bo Dahlström (M)  X   

Inga-Lill Kihlberg (C)   X  

Madelene Höök (L)   X  

Mats Nyberg (KD)  X   

Carita Boulwén (SD)  X   

Elisabeth Svensson (SD)  X   

Elisabeth Lyckevall (S)   X  

Birgitta Tingdal (S)   X  
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§ 112 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 2021-01-01 till 2021-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 

samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 

kvartal. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11, 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 2021-01-01 till 2021-03-31. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 

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 2021-01-01 till 2021-03-

31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

De förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun 
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§ 113 Dnr 2020-00048 

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, juni 2021 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll.  
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§ 114 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Diana Brovall förklarar att det har varit svårt att hitta 

sommarvikarier, förvaltningen har haft ett pågående arbete sedan april men det 

saknas många vikarier inom personlig assistans inför sommaren. Vidare informerar 

Diana Brovall att i dagsläget finns ingen smittad i Covid inom enheten. Det finns 

brukare som inte i nuläget inte utnyttjar sin insats med anledning av Covid.  

 

Verksamhetschef Maria Udén Lohnér informerar om vilka åtgärder som vidtagits för 

att komma tillrätta med de utmaningar som finns på Boda.  

• arbete med att revidera samtliga rutiner, pågår 

• förbättringsarbete kring dokumentation och genomförandeplaner, pågår 

• metodutvecklare finns att tillgå på heltid  

• tillfällig enhetschef på 75% 

• ny enhetschef, som enbart kommer ansvara för Boda, är rekryterad och börjar 

den 9 augusti 2021  

• information/utbildning av medarbetare kring händelserapportering  

• kompetenshöjande insatser är påbörjade 

Fokuset just nu är att få till en stabilitet i personalgruppen. Ett flertal medarbetare 

behöver rekryteras. Förändringsarbete tar tid likväl som full effekt av åtgärderna.  

Vidare informerar Maria Udén Lohnér om att daglig verksamhet återgår till ordinarie 

lokaler den 23 augusti 2021. I samband med det fattas beslut om att återgå till 

ordinarie rutiner gällande utbetalning av habiliteringsersättning. Det innebär att 

habiliteringsersättning kommer utgå för faktiskt tid på daglig verksamhet. 

Utredning pågår om möjligheten om att bedriva grupp- eller serviceboende i 

lägenheter som förvaltningen för Vård och Omsorg sagt upp. Detta skulle kunna ge 

möjligheten att verkställa fler beslut om bostad med särskild service. Troligtvis 

kommer i sådant fall ett succesivt övertagande ske. En del frågetecken kvarstår som 

behöver tydliggöras innan beslut kan fattas. 

Maria Udén Lohnér avslutar med information om resultatet av den pulsmätning av 

arbetsmiljön som nyligen gjorts. Svarsfrekvens var hög inom bostad med särskild 

service och daglig verksamhet vilket innebär att det finns ett gott underlag och 

viktiga indikatorer var fokus behöver ligga framöver. Fokus behöver vara på attraktiv 

arbetsgivare och utvecklingsmöjligheter. 
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Verksamhetschefen Johnnie Gedda informerar att sommarplaneringen är i fullgång.  

Vidare informerar Johnnie Gedda om att han har varit tillsammans med 20 andra 

kommuner på tre-dagars utbildning hos Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap, MSB, gällande krisstöd. 

  

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar angående granskningen som gjorts av 

HVB-hem i Sverige. Individ & Familjeomsorg har haft placeringar på två av 

hemmen, Villamea och Platea. Enligt ansvarig enhetschef så har vår förvaltning bara 

goda erfarenheter av dessa HVB-hem och inga klagomål har framkommit.  

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 115 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 116 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

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 12 och 26 

maj 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 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 

2021-05-01 – 2021-05-31. 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal - heldygnsbehandling, Vuxenenheten. 

Dnr 2020-00050. Avtal – Placeringsavtal – heldygnsplacering, Vuxenenheten.  

Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – lägerverksamhet, Funktionsstödsenheten. 

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

Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – bostad med särskild service, 

Funktionsstödsenheten.  

Dnr 2021-00126. Avtal- placeringsavtal – lägerverksamhet, Funktionsstödsenheten. 
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Övrigt  

Dnr 2021-00153. Anmälan av personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00154. Anmälan av personuppgiftsincident samt återkallande av anmälan 

till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00067. Avskrivning av fordran. 

Dnr 2021-00106. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, dnr 3.3.1-39350/2020. 

Dnr 2021-00107. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, dnr 3.3.1-39359/2020.  

Dnr 2021-00143. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, dnr 3.3.1-05023/2021.  

Dnr 2021-00083. Yttrande enligt begäran till Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, dnr 8.8.1 -39684/2019. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 – 

2021-05-31. 

Beslutsgång 

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

av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31.  

Förslaget antas. 
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§ 117 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Kammarrätten i Göteborg  

Dom meddelad i mål nr 1593-21, daterad 2021-05-12, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut och förvaltningsrättens dom angående flyttningsförbud 

enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  Kammarrätten 

avslår överklagandet från individen. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 14022-20, daterad 2021-05-06, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår individens 

överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 3633-21, daterad 2021-05-07, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut angående daglig verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår individens 

överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 4926-21, daterad 2021-05-20, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut angående korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 

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

bifaller individens överklagande. Nämnden för Individ & Familjeomsorg får 

ompröva rätten till insatsen och förhållandena för individen förändras på ett 

väsentligt sätt.   

Dom meddelad i mål nr 13788-19, daterad 2021-05-21, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår individens 

överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 14702-20, daterad 2021-05-21, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår individens 

överklagande. 

Dom meddelad i mål nr 983-21, daterad 2021-05-27, saken; Individen har överklagat 

nämndens beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 

och visar målet åter till Nämnden för Individ & Familjeomsorg för fortsatt  
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handläggning. Eftersom nämnden inte har prövat om klaganden uppfyller övriga 

kriterier för att tillhöra personkretsen och om förutsättningarna för att beviljas 

personlig assistans i övrigt är uppfyllda, ska målet visas åter till nämnden för fortsatt 

handläggning. 

Dom meddelad i mål nr 13916-20, daterad 2021-05-28, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut angående personlig assistans enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten bifaller individens 

överklagande delvis och förklarar att individen har rätt till personlig assistans med 

ytterligare fem timmar per vecka. Det ankommer på nämnden att vidta de åtgärder 

som detta föranleder. Förvaltningsrätten avslår individens överklagande i övrigt.  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00393. Beslut från IVO dnr 3.8.4-11221/2021-5 – IVO avslår Nämnden 

för Individ & Familjeomsorgs ansökan enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen, SoL, 

om överflyttning av ärende till Varbergs kommun. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021–00032. KF § 76 Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020. 

Dnr 2019-00139. KF § 80 Inrättande av pris inom Individ och familjeomsorg. 

Dnr 2021-00002. KF § 81 Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt 

av ansvar för planbesked. 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Dnr 2021-00099. Beslut meddelat 2021-05-11, PUI-2021-1268. IMY beslutar att 

avsluta ärendet som rör anmälan. 

Dnr 2021-00099. Beslut meddelat 2021-05-26, PUI-2021-1439-3. IMY beslutar att 

avsluta ärendet som rör anmälan. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll 2021-05-27. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-05-01 – 

2021-05-31. 

Beslutsgång 

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

av inkomna domar och beslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Förslaget antas. 
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§ 118 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Dnr 2021-00155. Inkommit klagomål angående bemötande och bristande 

handläggning vid Barn- och ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat 

klagande. 

Dnr 2021-00159. Inkommit klagomål rörande utskick av meddelande om att inleda 

utredning vid Familjerättsenheten. Dataskyddskontakten har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00160. Inkommit klagomål från anhörig rörande för låg bemanning under 

nattetid på Gåsevadholmsvägens gruppbostad. Ansvarig enhetschef har besvarat 

anhörig. 

Dnr 2021-00167. Inkommit klagomål från anhörig angående att behoven ej blir 

tillgodosedda på Bäckmansgårds gruppboende för sin närstående. 

Dnr 2021-00173. IVO har tagit emot ett klagomål gällande myndighetsutövning 

Funktionsstöd i Kungsbacka kommun. Angående ansökan om daglig verksamhet 

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.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-05-

01 – 2021-05-31. 

Beslutsgång 

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

av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Förslaget antas. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 119 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Dnr 2021-00158. Inkommen skrivelse från FUB, För Utvecklingsstörda Barn, 

Ungdomar och Vuxna, till nämndens ordförande och förvaltningschef med 

synpunkter och frågor för återkoppling.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-

05-01 – 2021-05-31. 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31. 

Förslaget antas. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 120 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

 

Det föreligger inga kurser eller konferenser. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (32) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 121 Dnr 2019-00337 

Avtackning och övrig fråga 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Avtackning 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, genom ordförande Kalle Påsse Sundvall 

(M), överlämnar en blomma och tackar ekonomi- och utvecklingschef Fillitsa 

Grönberg för ett gott samarbete och hennes värdefulla insats för Individ & 

Familjeomsorg, samtidigt önskar nämnden Fillitsa lycka till med sitt nya uppdrag. I 

samband med avtackningen överlämnar ledamot Inga-Lill Kihlberg (C) en bukett 

med liljekonvaljer och vice ordförande Mats Nyberg överlämnar en bok. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) tackar tjänstemän och nämndens ledamöter 

samt ersättare för allt gott arbete och engagemang under våren och önskar en trevlig 

sommar. 

 

Övrig fråga 

Inga-Lill Kihlberg (C) har inkommit med en fråga om hur kommunen arbetar med  

att förebygga våld mot kvinnor. 

Förvaltningschef Karin Martinsson besvarar frågan. 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 122 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 där 

händelsen bedömts ligga inom ramen för hälso- och sjukvård och därför inte bedöms 

inom ramen för lex Sarah; 

2021–00162 – gäller fax från vården som skickades till socialtjänsten istället för 

socialjouren, en lördag. Vårdkedjeavvikelse är skickad till vårdgivare.  

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

2021–00120 – gäller frågeställning om agerande skett enligt gällande riktlinje. 

Utredningen visar att så skett, inget missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-26, där det föreslås att nämnden 

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

Beslutsgång 

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

rapporter, utredningar och beslut enligt lex Sarah.  

Förslaget antas. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 123 Dnr 2019-00338 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

Omedelbar justering. Sekretessärende. Separat protokoll. 
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§ 124 Dnr 2019-00339 

Återkallande av ansökan om stämning gällande vårdnadsöverflyttning 
enligt föräldrabalken   

 

Omedelbar justering. Sekretessärende. Separat protokoll. 

 

 


