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§ 143 Dnr 2019-00351 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen.  

Beslutsgång 

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

Förslaget antas. 
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§ 144 Dnr 2021-00258 

Inbjudan till nämnden - FUB (För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 10 december 2020, § 187, beslutades om ”Det Goda 

samtalet” en dialog för samspel mellan politik och medarbetare. Detta för att bygga 

upp kunskap om varandras uppdrag med en tillitsfull och aktiv dialog som främjar 

verksamhetsutveckling både för dem vi är till för samt för våra medarbetare och för 

oss som politiker. I nämndens beslut den 20 maj 2021, § 92, framgår det att nämnden 

vill öka samarbetet med berörda lokala föreningar samt att bjuda in dem till höstens 

sammanträden 2021.   

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) hälsar FUB i Kungsbacka välkomna till 

nämndens sammanträde för att informera om sin förening och verksamhet. 

Representanter från FUB´s styrelse, Kerstin Tegnér, ordförande, Peo Borg, vice 

ordförande, Nils Granstrand, kassör, Inka Kindstrand, sekreterare, Jenny Kindstrand, 

ledamot, Anita Andersson, ledamot informerar om sin förening och förklarar att 

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, förkortat FUB, 

grundades år 1956. FUB i Kungsbacka bildades år 1974. FUB är en 

intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.  

 

Styrelsen framför bland annat att föreningen har dialog med kommunen om 

medlemmars önskan. FUB ser gärna ett ökat samarbete med nämnden då referenser 

saknas hos kommunen och önskar även att kunna delta som remissinstans för att 

bidra med sina kunskaper och synpunkter inom många olika områden. Vidare att 

kunna möjliggöra för sina medlemmar att kunna delta för ett gott liv och med 

delaktighet i samhället. Avslutningsvis informerar styrelsen om att de har bland 

annat olika aktiviteter för sina medlemmar och delar ut program för höstens 

aktiviteter 2021 samt tackar för sin medverkan på sammanträdet och bjuder in 

nämnden för det fortsatta goda samtalet. 

 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) tackar å nämndens vägnar för deltagandet och 

ser framemot det fortsatta goda samtalet. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 145 Dnr 2021-00257 

TEMA - Jävsregler 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jurist Martin Håkansson informerar om jävsregler och förklarar bland annat om 

regeringsformens krav på objektivitet och klarlägger vidare att jäv avser tvivel om 

opartiskhet. Jävsregler syftar till att garantera objektivitet och opartiskhet vid 

beredning, föredragning och ställningstagande och till att skapa förtroende hos 

berörda och allmänhet för att detta sker. 

Vidare avslutar Martin Håkansson med rådet att; tänk alltid jäv; avstå från att deltaga 

i handläggningen om det finns någon omständighet som med fog kan påverka 

förtroendet för din opartiskhet. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 146 Dnr 2019-00338 

Umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

 

Omedelbar justering, separat protokoll, sekretessärende. 
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§ 147 Dnr 2019-00339 

Umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

 

Omedelbar justering, separat protokoll, sekretessärende. 
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§ 148 Dnr 2020-00318 

Umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

 

Omedelbar justering, separat protokoll, sekretessärende. 
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§ 149 Dnr 2020-00334 

Umgängesbegränsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 

 

Omedelbar justering, separat protokoll, sekretessärende. 
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§ 150 Dnr 2019-00340 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken, FB 

 

Omedelbar justering, separat protokoll, sekretessärende. 
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§ 151 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; 

2021–00261 – gäller utebliven dokumentation vid kontakt med legitimerad personal.   

 

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

Dnr 2021–00185 – gäller förändrade ruiner kring gemensam måltid, inget 

missförhållande. 

Dnr 2021–00196 och dnr 2021-00198, gäller en individ med försämrat mående i 

perioder. Kontakt tagen med vårdcentral sedan oktober 2020 med flertalet remisser 

skickade till olika vårdgivare. Enhetschef och patientansvarig sjuksköterska kommer 

skriva vårdkedjeavvikelse och skicka till vårdgivare. Utredningen visar ingen brist i 

verksamheten, inget missförhållande.  

Dnr 2021–00255 – gäller en enskild på daglig verksamhet som ändrat beteende, inget 

missförhållande.   

Dnr 2021–00216 – gäller en enskild som tydligt inte vill ta emot insatser eller 

sjukvård trots daglig motivering från personal och/eller sjuksköterska, inget 

missförhållande.  

Dnr 2021–00233 – gäller felaktig hantering av orosanmälan utifrån missbruk, ett 

missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-28, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut enligt lex Sarah. 
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forts. § 151 

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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§ 152 Dnr 2021-00193 

Nämndbudget 2022, plan 2023-2024 – Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner upprättad nämndbudget 2022, 

plan 2023-2024 för Nämnden för Individ och Familjeomsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta 

Förvaltningsbudget för 2022.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppdrar åt förvaltningschefen att göra 

nödvändiga omfördelningar i Förvaltningsbudget 2022 under året samt att informera 

nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avsätter 2.4 miljoner kronor av tilldelad ram 

till sociala investeringar, förebyggande åtgärder och innovativa insatser samt att 

avsatta medel nyttjas i dialog mellan nämnden och förvaltningschefen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat (2021-06-08, § 96) att fastställa 

kommunövergripande mål som utgångspunkt för nämndens arbete med 

verksamhetsplanering. I nämndbudgeten ingår bland annat: 

• Nämndens omvärldsanalys  

• Nämndmål 

• Nämndens direktiv till förvaltningen 

• Ramfördelning driftbudget  

• Investeringsbudget 

• Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå 

 

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Nämnd -2 044 -1 956 -1 956 

Stödfunktioner och central verksamhet 6 579 -67 278 -61 739 

Myndighet stöd och behandling -37 771 -225 124 -227 344 

Boende med särskild service 17 723 -212 431 -225 811 

Stöd i hemmet och sysselsättning 5 290 -83 344 -85 979 

Daglig verksamhet 2 442 -49 807 -50 662 

Privat assistans 1 057 -59 139 -60 639 

Summa -6 724 -699 079 -714 130 

 

Ramen är uppräknad med 1,5 % för löner och prisuppräkningar, samt 

volymökningar, vilket ger ett tillskott på 15,1 miljoner kronor som tillförs 

nämnden. Ett tillskott om 2,4 miljoner kronor har ytterligare tillförts för extra 

satsningar. 
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forts. § 152 

 

Verksamhetsområdena har fått uppräkning för löneökningar 2022 samt för 

prisjusteringar. Volymökningar har främst gjorts inom Boende med särskild service 

med 9,4 miljoner kronor för nya boenden. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Nämndbudget 2022, plan 2023 – 2024, förvaltningens tjänsteskrivelse, 

2021-09-24, där det föreslås att nämnden godkänner upprättad nämndbudget 2022, 

plan 2023-2024; uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta Förvaltningsbudget för 

2022; uppdrar åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i 

Förvaltningsbudget 2022 under året samt att informera nämnden om dessa i samband 

med delårsrapport och bokslut. 

Nämndbudget 2022, plan 2023 – 2024  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

till förslaget med tilläggsyrkande att nämnden avsätter 2.4 miljoner kronor av 

tilldelad ram till sociala investeringar, förebyggande åtgärder och innovativa insatser 

samt att avsatta medel nyttjas i dialog mellan nämnden och förvaltningschefen. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 153 Dnr 2021-00268 

Arbetet med en hållbar socialtjänst 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 154 Dnr 2021-00247 

Riktlinjer för ambitionsnivåer - diskussion om skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförättande förvaltningschef Ann Törnqvist och projektledare Ida Låstbom 

redogör för förvaltningens tankar om att skapa rutiner som bygger på politikens 

riktlinjer för ambitionsnivåer. Detta för att tydliggöra vad/hur uppdrag, 

ambitionsnivå, roll- och ansvarsbeskrivning ska gå till.  

Frågeställning: Hur vill politiken formulera sin ambitionsnivå för kommuninvånarna 

gällande; skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor? 

Vidare lämnar Ann Törnqvist förslag om en strukturerad aktivitets- och tidplan. 

Nämnden diskuterar ärendet och av diskussionen framgår bland annat att 

förvaltningen återkommer till novembersammanträdet med en aktivitets- och tidplan 

för färdigställande av riktlinjer för ambitionsnivåer under våren 2022.    

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 155 Dnr 2021-00245 

Lokalbehov 2023-2027 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Lokalbehov 2023-2027 - Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska besluta om sina lokalbehov för nästkommande planperiod 2023-2027 

och beskriva behovet uttryckt i form av volymmått och användningsområde. 

Lokalbehoven är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av 

kommunfullmäktige varje år. Lokalbehoven följs regelbundet upp och rapporteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Det pågår även ett löpande samarbete mellan förvaltningarna där Service är 

sammankallande. Representanter från samtliga förvaltningar träffas då regelbundet 

och diskuterar befintliga och kommande lokalbehov. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Lokalbehov 2023-2027, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-30, där 

det föreslås att nämnden antar Lokalbehov 2023-2027. 

 

Lokalbehov 2023-2027 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta Lokalbehov 2023-

2027 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 156 Dnr 2021-00276 

Årsplan 2022-2023 - Konkurrensutsättning av verksamheter med stöd 
av lag om valfrihetssystem, LOV och lag om offentlig upphandling, LOU 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Årsplan för konkurrensutsättning 2022-

2023 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

I nämnden för Individ & Familjeomsorgs konkurrensutsättningsplan anges att 

förvaltningen årligen ska ta fram förslag till årsplan för konkurrensutsättning av 

verksamhet för Individ & Familjeomsorg.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023, förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2021-10-01, där det föreslås att nämnden antar Årsplan för 

konkurrensutsättning 2022-2023. 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta Årsplan för 

konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-10-14 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 157 Dnr 2021-00190 

Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om digital "Fixare" för  

65+ samt för dem med funktionsnedsättning 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med 

funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 

individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och 

ett självständigt liv.   

Sammanfattning av ärendet 

Agnetha Ernegård (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 

tillsätta digital fixare för 65+ samt för dem med funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnderna för Individ & 

Familjeomsorg, Vård & Omsorg samt Kultur & Fritid för yttrande. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för yttrande avseende den målgrupp 

som i motionen benämns som funktionshindrade som omfattas av lagen om särskilt 

stöd till funktionshindrade (LSS). 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit ställning till vad förslaget om 

Digital fixare innebär för individer med funktionsnedsättning samt i vad mån 

förslaget faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har också undersökt vad 

kommunen redan idag planerar för i syfte att öka invånares digitala delaktighet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för 

att erbjuda individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras 

livsföring när det inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna 

tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. 

Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov.  

Förslaget att tillsätta digitala fixare skulle troligen kunna tillgodose vissa behov hos 

några av de individer med funktionsnedsättningar som nämnden ger insatser, men 

långt ifrån alla. För att säkerställa att den enskildes eventuella behov av stöd, för att 

minska digitalt utanförskap tillgodoses så måste insatserna utgå utifrån den enskilde 

brukarens sammantagna behov av stöd. Detta stöd ska utformas individuellt och ges 

som en del i det övriga stöd som ges för individens livsföring.  

Ett arbete för ökad digitalisering och tillgänglighet för invånare bedrivs för 

närvarande i ett flerårigt kommungemensamt projekt. Projektet heter Mera digital 

och leds i samverkan mellan Kommunledningskontoret, Kultur & Fritid samt 

Förskole- & Grundskoleförvaltningen. Ett stort förberedande arbete har gjorts för att 

undersöka invånargruppers olika behov av stöd för ökad delaktighet och för att 

motverka digitalt utanförskap. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har i  
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september 2021 påbörjat en dialog med projektet Mera Digital i syfte att undersöka 

lämpliga former för samarbete.  

Såsom förslaget om Digital fixare är framställt i motionen så gör nämnden för 

Individ & Familjeomsorg bedömningen att förslaget motsvaras till stora delar av vad 

som ingår i projektet Mera Digital och när det gäller individer med 

funktionsnedsättning som omfattas av LSS fullföljer nämnden sitt uppdrag att 

tillgodose individens behov av stöd för goda levnadsvillkor. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte motion från Agneta Ernegård (-), förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-

23, där det föreslås nämnden att föreslå kommunstyrelsen följande:  

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med 

funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 

individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och 

ett självständigt liv. 

  

Motion från Agneta Ernegård (-) om Digital fixare för 65+ samt de med 

funktionsnedsättning, 2021-04-19  

Kommunfullmäktige, § 87, 2021-05-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 228, 2021-05-01 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen 

att anse motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med 

funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers 

individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och 

ett självständigt liv.   

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 158 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteförättande, tjf, förvaltningschef Ann Törnqvist informerar i följande punkter: 

• Kungsbackas bidrag till Sveriges kommuner och regioner, förkortat, SKR:s Lätt 

att sprida-priset fick flest röster vid Innovationsveckan. En värdefull 

sysselsättning för Daglig verksamhet. Deltagarna syr skoskydd av tyger från 

exempelvis förbrukade arbetskläder som inte går att laga längre. Skoskydden 

tvättas och återanvänds. De skoskydd som med tiden slits ut, lagas eller ersätts 

med nysydda. 

• Brottsförebyggande rådet, förkortat BRÅ, har lyft frågan om kriminella nätverk. 

BRÅ har från sin styrgrupp fått i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan under 

hösten 2021 kopplat till kriminella nätverk. 

• Tjf Ann Törnqvist besvarar frågan från ersättare Birgitta Tingdal (S) om det finns 

nya riktlinjer för Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

 

Förslaget antas. 
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§ 159 Dnr 2018-00226 

Tidplan för sammanträden 2022 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fastställer tidplan för sammanträden och 

planeringsdagar 2022 med undantaget för nämndens sammanträde i september 2022. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att 

återkomma till nästkommande sammanträde med nytt förslag på datum för nämndens 

sammanträde i september år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom fastställande av tidplan för sammanträden 2022, bestämmer nämnden plats 

och tid för sina och individutskottets sammanträden, vilket framgår av 6 kap. 23 § 

kommunallagen - nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Vid 

behov kan individutskottet besluta om förändring av sin tidplan.  

Sammanträdesdagar för 
nämnden första halvåret 
2022 
torsdagar, kl. 17:00 

Sammanträdesdagar för 
nämnden andra halvåret 
2022 
torsdagar, kl. 17:00 

Sammanträdesdagar för 
utskottet första halvåret 
2022 
onsdagar 17:00 

Sammanträdesdagar för 
utskottet andra halvåret 
2022 
onsdagar 17:00 

20 januari 
(planeringsdag)  

 19 januari 20 juli 

17 februari   25 augusti 
(halvdag 
planeringsdag) 

2, 16 februari 17, 31 augusti 

24 mars  15 september   2, 16, 30 mars 14, 28 september 

21 april 20 oktober   13, 27 april 12, 26 oktober 

19 maj   17 november 11, 25 maj 9, 23 november 

16 juni 
(planeringsdag 
halvdag + 
sammanträde) 

15 december 8, 22 juni 7, 21 december 

  18 januari 2023   

 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-09, där det föreslås att nämnden 

fastställer tidplan för sammanträden och planeringsdagar 2022.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget med ändringen att 

förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma till nästkommande sammanträde 

med nytt förslag på datum för nämndens sammanträde i september år 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans eget förslag till beslut 

kan antas och finnar att så sker. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (34) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-10-14 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 160 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

ordförandebeslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2021-00212. Ordförandebeslut den 7 september 2021, yttrande över 

departementsremiss - Kommuner mot brott. 

Dnr 2021-00254. Ordförandebeslut den 21 september 2021, yttrande över remiss - 

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för perioden 2021-09-01 – 

2021-09-30. 

Beslutsgång 

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

av anmälda ordförandebeslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.  

Förslaget antas. 
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§ 161 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin 

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

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

förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, ska anmälas till 

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

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

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

beslut som måste anmälas till nämnden. 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 1, 3, 15 och 

30 september 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), 

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

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

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

beslut.   

Attesträtter 

2021-09-01 – 2021-09-30. 

Avtal 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – Molls AB, Funktionsstödsenheten. 

Övrigt  

Dnr 2021-00195. Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, som gäller ett ej verkställt beslut - dnr 3.3.1-19401/2021. 

Dnr 2021-00166. Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, som gäller ett ej verkställt beslut – dnr 3.3.1-55051/2020. 
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Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-09-01 – 

2021-09-30. 

Beslutsgång 

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

av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.  

Förslaget antas. 
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§ 162 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Justitieombudsmannen, JO 

Dnr 2021-00011. Beslut meddelat, JO dnr 1593/2020, daterad 2021-09-28, Kritik 

mot Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun för bristande 

saklighet och opartiskhet i två utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL. 

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. 

Dom meddelad i mål nr 3247-21, daterad 2021-09-02. Kammarrätten upphäver 

förvaltningsrättens dom den 28 maj 2021, mål nr 13916-20, och fastställer Nämnden 

för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommuns beslut. Därmed avslås 

individens överklagan. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 2767-21, daterad 2021-09-01, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut om fortsatt personlig assistans enligt lagen (1993:387) 

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

delvis överklagandet på så sätt att individen förklaras ha rätt till ytterligare personlig 

assistans med fyra timmar och fem minuter per vecka. Nämnden får ompröva rätten 

till omfattningen på insatsen om individens förhållanden förändras på väsentligt sätt. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 

Dom meddelad i mål nr 9963-21, daterad 2021-09-10, saken; Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg i Kungsbacka kommun ansöker om att en person ska beredas vård 

med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten 

beslutar att individen ska beredas vård med stöd av LVM. Domen gäller omedelbart i 

denna del. 

Dom meddelad i mål nr 8206-21, daterad 2021-09-08, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande ansökan om bistånd i form av träningsboende 

enligt socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 
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Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00390. IVO, dnr 3.5.1-56539/2020-4, 2021-09-16. Tillsyn av 

gruppbostaden Boda Gällinge. 

IVO avslutar ärendet men påtalar följande brist: Nämnden behöver säkerhetsställa att 

brukarnas genomförandeplaner är aktuella samt att personalen har tillräcklig kunskap 

i dokumentationssystemet. I övrigt har IVO funnit att nämnden ar vidtagit åtgärder 

med anledning av händelsen. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00097. KF § 112 Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021. 

Dnr 2021-00035. KF § 114 överflyttning av ansvar och handläggning rörande 

Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Dnr 218-00226. KF § 116 Sammanträdesdagar 2022 för kommunalfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2017-00198. KS § 202 Antagande av dokumenthanteringsplan för 

kommungemensamma stödprocesser.  

Dnr 2018-00226. KS § 219 Sammanträdesdagar 2022 för kommunalfullmäktige och 

kommunstyrelsen. 

Dnr 2020-00048. KS § 234 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans.  

Region Halland 

Dnr 2021-00260. Regional Handlingsplan för patient- brukar- och 

närståendemedverkan vid psykisk ohälsa. Antagen 2021-08-25. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-08-27. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-09-01 – 

2021-09-30. 

Beslutsgång 

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

av meddelade domar och beslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.  

Förslaget antas. 
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§ 163 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Dnr 2021-00242. Inkommit klagomål angående handläggning vid 

funktionsstödsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klaganden. 

Dnr 2021-00263. Inkommit klagomål från medborgare angående bristande 

bemötande på boende för bostad med särskild service. 

Dnr 2021-00267. Inkommit klagomål från anhörig gällande insatsens utformande 

eller utförande samt bemötande inom bostad med särskild service. Ansvarig 

enhetschef har besvarat den anhörige. 

Dnr 2021-00269. Inkommit klagomål från anhörig gällande insatsens utformande 

eller utförande inom växelvården. Ansvarig enhetschef har besvarat den anhörige. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, för perioden 2021-09-

01 – 2021-09-30. 

Beslutsgång 

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

av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Förslaget antas. 
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§ 164 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Dnr 2021-00256. Inkommit från kommunens Dataskyddsombud. Information inför 

höstens granskning på dataskyddsområdet, hösten 2021. 

Dnr 2018-00222. Inkommit rapport från Statistiska centralbyrån om utjämning av 

LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsår 2022, preliminärt utfall. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-

09-01 – 2021-09-30. 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Förslaget antas. 
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§ 165 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

 

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

Övrigt 

- 

 

 


