
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum 
2021-11-18 

 
 

 
  

 

  
 

Plats och tid för 
sammanträde 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 Klockan 17:00 – 20:05 

Beslutande Ledamöter 

Kalle Påsse Sundvall (M), ordförande 

Mats Nyberg (KD), 1:e vice ordförande 

Gunilla Apler (M) 

Bo Dahlström (M) 

Inga-Lill Kihlberg (C) 

Madelene Höök (L) 

Carita Boulwén (SD) 

Elisabeth Svensson (SD) 

Elisabeth Lyckevall (S) 

Sture Andréasson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Heidi Sjöstedt (M) tjänstgör för  

Magnus Bodin (M) 

 

 

Övriga närvarande Ersättare 

Marie Björsell (C) 

Birgitta Grundell (L) 

Annika Ulfsdotter (KD) 

Tina Hald (SD) 

Birgitta Tingdal (S) 

Tjänstepersoner 

Karin Martinsson, förvaltningschef 

Vera Lagerström, nämndsekreterare 

Ann Törnqvist, verksamhetschef,  

§§ 167-182 

Diana Brovall, verksamhetschef,  

§§ 167-182 

Maria Udén Lohnér, verksamhetschef, 

§§ 167-182  

Torun Ljungman, utvecklingsledare,  

§ 171 

Johan Sandström, personalchef, § 172 

Sanna Heikkinen, SAS, §§ 173-174 

Ida Låstbom, projektledare, 175-176 

 Personalföreträdare 

Ingela Lindroth Nord, kommunal, 167-182 

186-194 

Övriga 

Krister Adolfsson, polisområdeschef,  

§ 168 

  

Plats och tid för justering Digital justering  

   

 Sekreterare Vera Lagerström Paragrafer 167-178, 180-182, 186-

194 

Underskrifter Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) 

Protokolljusterare Elisabeth Svensson (SD)  

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (39) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-11-18  
 

 

 
  

 

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

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 Paragrafer 167-178, 180-182, 186-

194 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2021-11-25 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2021-12-17 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  

  

Vera Lagerström, nämndsekreterare 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (39) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

Innehåll 

§ 167 Dnr 2019-00351 
Förändring av ärendelistan............................................................................ 5 

§ 168 Dnr 2020-00101 

TEMA - Information om aktuellt läge i Kungsbacka ................................... 6 

§ 169 Dnr 2021-00257 
TEMA - Aktuellt inom juridiken .................................................................. 7 

§ 170 Dnr 2021-00309 

Kungsbacka kommuns handlingsplan för Suicidprevention ........................ 8 

§ 171 Dnr 2021-00237 

Yttrande över motion (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor 

som berör funktionsnedsatta ....................................................................... 10 

§ 172 Dnr 2021-00294 

Yttrande till Socialstyrelsen över remiss - Förslag till ändring i allmänna 

råd om kunskaper hos personal som ger stöd till personer med 

funktionsnedsättning (dnr 33086/2021) ...................................................... 12 

§ 173 Dnr 2021-00009 
Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och 

beslut ........................................................................................................... 14 

§ 174 Dnr 2018-00082 
Egenkontroll av följsamhet av riktlinje för systematisk uppföljning ......... 16 

§ 175 Dnr 2021-00247 

Förslag till aktivitets- och tidplan för färdigställande av riktlinjer för 

ambitionsnivåer ........................................................................................... 17 

§ 176 Dnr 2021-00248 
Förslag till Intern kontrollplan 2022 - Nämnden Individ & Familjeomsorg

 .................................................................................................................... 18 

§ 177 Dnr 2021-00193 
Förslag till Investeringsplan 2023-2027 - Nämnden Individ & 

Familjeomsorg ............................................................................................ 19 

§ 178 Dnr 2021-00273 

Förslag till Taxor och Avgifter 2022 - Nämnden Individ & Familjeomsorg

 .................................................................................................................... 20 

§ 179 Dnr 2021-00268 
Arbetet med en hållbar socialtjänst ............................................................. 22 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (39) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 180 Dnr 2019-00350 
Information från förvaltningen ................................................................... 23 

§ 181 Dnr 2018-00226 
Förslag till tidplan för sammanträdet i september 2022 ............................. 24 

§ 182 Dnr 2021-00097 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 2021

 .................................................................................................................... 25 

§ 183 Dnr 2019-00338 

Nedläggning av föräldraskapsutredning enligt föräldrabalken, FB ............ 26 

§ 184 Dnr 2019-00339 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken, FB ................ 27 

§ 185 Dnr 2019-00340 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken, FB ................ 28 

§ 186 Dnr 2021-00006 
Anmälan av ordförandebeslut ..................................................................... 29 

§ 187 Dnr 2021-00008 
Anmälan av delegationsbeslut .................................................................... 30 

§ 188 Dnr 2021-00007 
Redovisning av domar och beslut ............................................................... 32 

§ 189 Dnr 2021-00004 
Redovisning av synpunkter och klagomål .................................................. 34 

§ 190 Dnr 2021-00005 
Redovisning av skrivelser och meddelanden .............................................. 35 

§ 191 Dnr 2019-00334 
Kurser och konferenser ............................................................................... 36 

§ 192 Dnr 2019-00337 
Övrigt – Skrivelse från (S) .......................................................................... 37 

§ 193 Dnr 2021-00318 
Initiativärende (S) - Strukturerat samarbete mellan 

funktionsnedsättningsföreningar, nämnd och förvaltning .......................... 38 

§ 194 Dnr 2021-00319 
Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med 

allvarliga beteendeproblem ......................................................................... 39 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 167 Dnr 2019-00351 

Förändring av ärendelistan 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner ändringen av ärendelistan med 

tillägg av två initiativärenden dels från (S) dels från (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

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

Initiativärende (S) - Strukturerat samarbete mellan funktionsnedsättningsföreningar, 

nämnd och förvaltning. 

Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Tina Hald (SD) anmäler 

Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem. 

Kalle Påsse Sundvall (M) meddelar att ärendet, TEMA – Aktuellt inom juridiken, 

utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall föreslår nämnden att godkänna ändringen av 

ärendelistan med tillägg av initiativärenden dels från (S) dels från (SD).  

Förslaget antas. 
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§ 168 Dnr 2020-00101 

TEMA - Information om aktuellt läge i Kungsbacka 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Polisområdeschef Krister Adolfsson informerar och svarar på frågor om det aktuella 

läget i Kungsbacka. Vidare förklarar Krister Adolfsson vikten av att arbeta 

förebyggande och att ha ett gott samarbete och god samverkan med många aktörer på 

olika nivåer i samhället så att vi kan arbeta långsiktigt tillsammans för att kunna göra 

ett gott arbete. 

 

Nämnden diskuterar intresserat ärendet.  

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 169 Dnr 2021-00257 

TEMA - Aktuellt inom juridiken 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 170 Dnr 2021-00309 

Kungsbacka kommuns handlingsplan för Suicidprevention 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklare Marica Nilsson Granlund informerar om Kungsbacka kommuns 

handlingsplan för suicidprevention och förklarar att; 

• Suicidprevention - del i Nationell överenskommelse psykisk hälsa. 

• Regionens handlingsplan - regional samordnare och regional arbetsgrupp 

inklusive brukarorganisationer 

• Belyst behov av struktur för arbetet med suicidprevention i länet och lokalt i 

Kungsbacka 

• Uppdrag till lokal arbetsgrupp i Kungsbacka med representanter från: Vård och 

Omsorg, Individ- och Familjeomsorg, Kultur och Fritid, Teknik, För- och 

Grundskola samt Gymnasium och Arbetsmarknad 

• Service och Kommunledningskontoret ger input 

 

Vidare förklarar Marica Nilsson Granlund om; 

• Syftet med den kommunala handlingsplanen för suicidprevention är att skapa 

strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i 

Kungsbacka 

• Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 

gemensamma suicidpreventiva arbetet 

• Handlingsplanen belyser även suicid och psykisk ohälsa ur ett arbetsmiljö- och 

medarbetarperspektiv 

• På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i kommunen ska minska 

 

Avslutningsvis redogör Marica Nilsson Granlund om implementeringen;  

• Kommungemensamt arbete på alla nivåer och perspektiv krävs  

• Politik, kommunledning, förvaltningar, HR, verksamheter, chefer, medarbetare, 

invånare, brukare av insatser och tjänster     

• Regional arbetsgrupp -Regional samordnare 

• Kontaktpersoner och samordnare från kommunerna i Halland 
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forts. § 170 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 171 Dnr 2021-00237 

Yttrande över motion (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor 
som berör funktionsnedsatta  

Beslut 

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 

I motionen föreslås att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som 

kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.  

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 utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och anpassas 

till den enskildes individuella behov. 

Enligt motionen ska det i föreslagna forum för samtal och samverkan avhandlas 

frågor som berör funktionsnedsatta. Det framgår av motionen att avsikten är samtal 

och samverkan på en generell och övergripande nivå och inte på individnivå.  

Forum för delaktighet och samverkan på verksamhetsnivå 

Inom Individ & Familjeomsorg finns ett antal olika former för delaktighet och 

samverkan på verksamhetsnivå. Det görs i forum där brukare, medarbetare och 

chefer möts för att tillsammans, på varierande sätt gå igenom olika frågor.  

Inom övriga delar av verksamheten som berör funktionsnedsatta bjuds det in till 

dialog vid särskilda tillfällen när man bedömer det lämpligt med brukarmedverkan.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla 

verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med 

nämndens mål för verksamheten genom olika aktiviteter som beskrivs i respektive 

verksamhets och enhets genomförandeplan. 

Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan och med hänvisning till 

ovanstående beskrivning gör Nämnden för Individ & Familjeomsorg bedömningen 

att nämnden fullföljer sitt uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med 

reglementet och krav på delaktighet och samverkan. 
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forts. § 171 

Beslutsunderlag 

Se, jämte motion (KB) och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-01, där 

det föreslås att Nämnden för Individ & Familjeomsorg förslår 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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-17, § 268  

Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105  

Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som 

berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 

Bilaga till motionen – FUB, maj 2021 

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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§ 172 Dnr 2021-00294 

Yttrande till Socialstyrelsen över remiss - Förslag till ändring i allmänna 
råd om kunskaper hos personal som ger stöd till personer med 
funktionsnedsättning (dnr 33086/2021) 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till Socialstyrelsen yttrande, daterat 10 

november 2021, över remiss - Förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) 

om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS 

till personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2021 trädde ändringar i programstrukturen samt nya ämnesplaner i kraft 

för gymnasiets vård- och omsorgsprogram och barn- och fritidsprogram. 

Formuleringarna avseende utbildning i de allmänna råden blev därmed delvis 

inaktuella. Vissa ämnen och kurser som nämns i de allmänna råden finns inte längre 

kvar och antalet poäng som är programgemensamma har ändrats.  

Socialstyrelsen har utifrån dessa förändringar sett ett behov av att se över och ändra 

de allmänna råden i den del som handlar om utbildning. Sedan de allmänna råden 

beslutades 2014 har även det nationella yrkespaketet för arbete som undersköterska 

tagits fram av Skolverket. Vid en genomgång av innehållet i yrkespaketet har 

Socialstyrelsen funnit att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden 

även kan uppnås genom detta. De allmänna råden behöver därför även ändras för att 

kunna inkludera yrkespaketet. 

Socialstyrelsens förslag innebär att texten under rubriken, Utbildning i SOSFS 

2014:2, ändras. Syftet är att anpassa de allmänna råden till de ändringar i 

programstrukturen samt ämnesplaner för vård- och omsorgsprogrammet och barn- 

och fritidsprogrammet som trädde i kraft den 1 juli 2021. Syftet är också att beskriva 

att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden även kan uppnås 

genom det nationella yrkespaketet för arbete som undersköterska. Socialstyrelsen 

föreslår inga ändringar avseende rekommendationerna om vilka kunskaper och 

förmågor som personalen minst bör ha. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte nämndens yttrande och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-

09, där det föreslås att nämnden avger till Socialstyrelsen yttrande, daterat 10 

november 2021, över remiss - Förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) 

om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS 

till personer med funktionsnedsättning. 

Nämndens yttrande över Socialstyrelsens remiss, 2021-11-10 

Remissmissiv, 2021-10-19 (Socialstyrelsen dnr 33086/2021) 
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Förslag – Ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som 

ger stöd, service eller omsorg enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, 2021-10-19 

Konsekvensutredning, 2021-10-19 

Sändlista, 2021-10-19 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge till Socialstyrelsen 

yttrande, daterat 10 november 2021, över remiss - Förslag till ändring i allmänna råd 

(SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg 

enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. 

Beslutet skickas till 

Socialstyrelsen 
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§ 173 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; 

 

Dnr 2021–00217 – gäller nedsatt allmäntillstånd och infektion som krävde medicinsk 

behandling.   

 

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

 

Dnr 2021–00231 – gäller behörighet i verksamhetssystem för medarbetare på annan 

förvaltning, inget missförhållande. 

 

Dnr 2021–00241 – gäller tillbud och hanteras utifrån arbetsmiljö, inget 

missförhållande.  

 

Dnr 2021–00250 – gäller brist i intern samverkan men inga bestående konsekvenser, 

inget missförhållande. 

 

Dnr 2021–00262 – gäller spasm vid förflyttning. Utredningen påvisar ingen brist i 

verksamheten, inget missförhållande. 

 

Dnr 2021–00229 – gäller brist i skriftlig rutin kring vassa föremål, ett 

missförhållande. 

 

Dnr 2021–00253 – gäller två ovana vikarier arbetar under APT-tid vilket skapar oro 

och fördröjning av insatser, ett missförhållande. 
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Dnr 2021–00278 – gäller brist i funktion i verksamhetssystemen för individärenden. 

Ärendet är utrett av förvaltningarna individ- och familjeomsorg, vård och omsorg 

samt gymnasium och arbetsmarknad gemensamt och anmält till IVO den 28 oktober 

2021 som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. 

 

För kännedom: Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO 

 

Dnr 2021–00148.  IVO har beslutat att avsluta ärendet. IVO anser att nämnden 

fullgjort sin utredningsskyldighet i ärendet som anmäldes som ett allvarligt 

missförhållande till IVO den 29 april 2021. 

 

Dnr 2021–00210. IVO har beslutat att avsluta ärendet. IVO anser att nämnden 

fullgjort sin utredningsskyldighet i ärendet som anmäldes som ett allvarligt 

missförhållande till IVO den 6 juli 2021. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01, 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 redovisningen 

av rapporter, utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Förslaget antas. 
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§ 174 Dnr 2018-00082 

Egenkontroll av följsamhet av riktlinje för systematisk uppföljning 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med systematisk uppföljning på individnivå handlar dels om att dokumentera 

arbetet med individer för att följa upp hur det går för dem, dels om att sammanställa 

informationen för att kunna utveckla verksamheten som helhet. Systematisk 

uppföljning är en viktig del i socialtjänstens kvalitetsarbete och utvecklingen av en 

evidensbaserad praktik. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 25 april 2019, § 52, att 

riktlinjen skulle följas upp efter ett år. På grund av tidigare lydelse i riktlinjen fanns 

ingen tydlig ansvarsfördelning kring vem som ansvarar för kontroll av följsamhet till 

riktlinjen, samt hur och när den ska genomföras. Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020, § 93, att följa upp förvaltningens 

följsamhet till riktlinjen under hösten 2020. 

Förvaltningen har tagit fram egenkontroller inom samtliga verksamhetsområden som 

genomförts under september och oktober 2020.   

Resultatet av egenkontrollerna har redovisats till socialt ansvarig samordnare som 

sammanställt och analyserat samtliga resultat. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilaga, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26, där det föreslås att 

nämnden noterar informationen till protokollet samt förklarar uppdraget fullgjort. 

Bilaga: Resultat av egenkontroll gällande förvaltningens följsamhet till Riktlinje för 

systematisk individuppföljning. 

Beslutsgång 

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

protokollet samt förklara uppdraget fullgjort. 

Förslagen antas. 
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§ 175 Dnr 2021-00247 

Förslag till aktivitets- och tidplan för färdigställande av riktlinjer för 
ambitionsnivåer  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar aktivitets- och tidplan för 

färdigställande av riktlinjer för ambitionsnivåer. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist och projektledare Ida Låstbom redogör för 

aktivitets- och tidplan för färdigställande av riktlinjer för ambitionsnivåer. 

Beslutsunderlag 

Tidplan för riktlinjer för ambitionsnivå, 2021-11-18 

Beslutsgång 

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

tidplan för färdigställande av riktlinjer för ambitionsnivåer. 

Förslaget antas. 
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§ 176 Dnr 2021-00248 

Förslag till Intern kontrollplan 2022 - Nämnden Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner upprättad Intern kontrollplan 

2022 – Nämnden Individ och Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern kontroll ska bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert 

med invånarnas bästa som utgångspunkt. Det handlar om att säkra att det som ska 

göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Detta innebär konkret att 

• Vi följer lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• Vår verksamhet följer mål och riktlinjer och är kostnadseffektiv 

• Vår finansiella rapportering och information om verksamheten är pålitlig 

• Vi skyddar kommunens tillgångar mot förluster eller förstörelse 

• Vi upptäcker och förhindrar allvarliga fel 

Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år 

senast i november anta en internkontrollplan för kommande år som är baserad på en 

risk- och väsentlighetsanalys. I planen ingår också ett antal kommungemensamma 

riskområden som tagits fram av arbetsgrupper ledda av respektive processägare (HR, 

ekonomi med flera). 

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till 

nämnderna och kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Intern kontrollplan 2022, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02, där 

det föreslås att nämnden  godkänner upprättad Intern kontrollplan 2022 för nämnden 

Individ och Familjeomsorg. 

 

Intern kontrollplan 2022 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-10-28 

Beslutsgång 

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

Intern kontrollplan 2022 - Nämnden Individ och Familjeomsorg. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2021-00193 

Förslag till Investeringsplan 2023-2027 - Nämnden Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar investeringsplan 2023 – 2027. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens behov av löpande investeringar uppgår till 2,6 miljoner per år för åren 

2023 – 2027.  

Investeringarna avser löpande investeringar främst på boenden och daglig 

verksamhet, korttidsverksamheterna samt tekniska lösningar.  

Investeringar  2023 2024 2025 2026 2027 

Löpande investeringar  2651 2651 2651 2651 2651 

 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28, där det föreslås att nämnden antar 

investeringsplan 2023 – 2027  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) förslår nämnden att anta Investeringsplan  

2023 – 2027. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 178 Dnr 2021-00273 

Förslag till Taxor och Avgifter 2022 - Nämnden Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & familjeomsorg fastställer taxor och avgifter för 2022, enligt 

följande: 

• Förbehållsbelopp, ensamstående   5 452 kr/månad 

• Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende  4 607 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65 år 5 997 kr/månad 

• Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 

• Omsorgsavgift (maxtaxan)    2 170 kr/månad 

• Hyra särskilt boende (utanför hyreslagen)  2 229 kr/månad 

• Timtaxa boendestöd      217 kr/timme 

• Avgift för korttidsplats, omsorg        72 kr/dygn 

• Avgift korttidsvistelse utanför det egna hemmet     105 kr/dygn 

 

• Avgift för placerade unga över 18 år                                              

Underhållstöd enl. Socialförsäkringsbalken.  

• Avgift för placerade unga under 18 år   

Underhållstöd enl. Socialförsäkringsbalken   

                         

• Timtaxa hemtjänst      217 kr/timme 

• Avgift för dagomsorg        24 kr/dygn 

• Avgift för matdistribution        18 kr/dag 

• Trygghetslarm       271 kr/månad 

• Kostnad mat, korttidsplats      131 kr/dygn 

• Kostnad mat/fika dagomsorg        68 kr/dag 

• Matportion ordinärt boende                68 kr/ portion 

• Matportion lägenhet i anslutning         52 kr/portion 

• Helabonnemang mat VÅBO   3 928 kr/månad 

• Hygienabonnemang inklusive moms      150 kr/månad 

• Patientavgift HSV, 18-84 år         306 kr/månad 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella 

förslag till förändringar ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av 

kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har beslutat, den 16 juni 2016, § 99, följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa högsta månadsavgiften för omsorgsavgift, 

maxtaxa i enlighet med socialtjänstlagen och att taxejusteringar skall ske i enlighet 

med lagen och de justeringar som följer av prisbasbeloppets förändringar. 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-11-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

forts. § 178 

Taxejusteringar ska ske den 1 januari varje år om förändringar skett i 

prisbasbeloppet. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om dessa ändringar till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas till 

kommunfullmäktige. 

Taxor och avgifter inom Individ & Familjeomsorg är baserade på prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor. Det innebär att 

prisbasbeloppet för år 2022 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2021. Samt 

att Nämnden för Service justerar priser med 1,50 % för 2022. Nämnden för Vård & 

Omsorg har även fastställt att taxorna för nyttigheter kopplas till det index som 

Service Måltid använder. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29, där det föreslås att nämnden 

fastställer taxor och avgifter för 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att fastställa taxor och 

avgifter för 2022. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 179 Dnr 2021-00268 

Arbetet med en hållbar socialtjänst 

 

Paragrafen är omedelbart justerad. Se separat protokoll. 
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§ 180 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar i följande punkter; 

• Fokus på att arbeta fram underlag för ambitionsnivåerna  

• Pågående arbete med stora utvecklingsområden bland annat ett 

digitaliseringsprojekt på enheten Barn och Unga 

• Översyn hur enheterna kan arbeta mer effektivt i orosanmälningar rörande 

våld i nära relationer 

• Fortsatt högt inflöde gör att situationen är ansträngd 

Verksamhetschef Maria Udén Lohnér informerar i följande punkter; 

• Läget på Gällingevägen är lugnt och förändringsresan fortsätter i positiv 

riktning. Även fackliga har meddelat att de har den positiva bilden 

• Enhetschef Louise Herfors kommer bli enhetschef på Dioritvägen i Kolla. 

Inflyttningen är planerad efter nästa sommar. Arbetet med förberedelser 

förväntas intensifieras första kvartalet 2022 när rekrytering av ett 20-tal 

medarbetare behöver påbörjas. 

• Det ekonomiska överskottet inom verksamhetsområdet beror på både 

tillfälliga Corona-pengar och att brukare avstått insatser inom daglig 

verksamhet. Förvaltningen kan också se att utflyttad daglig verksamhet i 

vissa fall har underlättat dels bemanningen dels samarbetet med bostad med 

särskild service vilket också kan ha gett positiva ekonomiska effekter. 

Verksamhetschef Diana Brovall informerar följande; 

• Förvaltningen har ett fortsatt svårt arbete med att rekrytera personal och 

timvikarier till personlig assistans 

Förvaltningschef Karin Martinsson informerar följande; 

• Det fortsatta arbetet med det Goda Samtalet hos medarbetarna   

• Den pågående rekryteringsprocessen för både utvecklingschef och 

ekonomichef 

Beslutsgång 

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

protokollet. 

Förslaget antas. 
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§ 181 Dnr 2018-00226 

Förslag till tidplan för sammanträdet i september 2022 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar tidplan för september till den 22 

september 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har vid sitt sammanträde den 14 oktober 2021, § 159, antagit tidplan för 

2022 med undantaget för september, förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till 

nästkommande sammanträde med nytt datum för september 2022. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-25, där det föreslås att nämnden antar 

tidplan för september till den 22 september 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta tidplan för september 

till den 22 september 2022. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 182 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 2021-07-01 till 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

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

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

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

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

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 

samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 

kvartal. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03, 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 2021-07-01 till 2021-09-30. 

 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 och kvartal 1-3 

2021 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påse 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 2021-07-01 till 2021-09-

30. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2019-00338 

Nedläggning av föräldraskapsutredning enligt föräldrabalken, FB 

 

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

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken, FB 

 

Omedelbar justering. Separat protokoll. Sekretessärende. 
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§ 185 Dnr 2019-00340 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken, FB 

 

Omedelbar justering. Separat protokoll. Sekretessärende. 
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§ 186 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 187 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

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 7, 13, 22 och 

27 oktober 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 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.   

Avtal  

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

boende med stöd, Vuxenenheten. 

Övrigt  

Dnr 2020-00360. Svar till Förvaltningsrätten i Göteborg, målnummer 10756-21, 

gällande särskild avgift enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Dnr 2021-00293. Anmälan av personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2019-00224. Beslutsfattande när ordinarie förvaltningschef ej är i tjänst från 9 

oktober 2021 till 24 oktober 2021.  

Dnr 2021-00010. Förvaltningschefens vidaredelegering i delegeringsförteckningen. 
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forts. § 187 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 – 

2021-10-31. 

Beslutsgång 

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

av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Förslaget antas.  
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§ 188 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 6064-21, daterad 2021-10-06, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande bistånd om bostadsanskaffning enligt 

socialtjänstlagen, Sol. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 7661-21, daterad 2021-10-19, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 9092-20, daterad 2021-10-22, saken; Individen har 

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

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet från individen. Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 9 juli 

2020 upphör därmed gälla. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00210. IVO har beslutat den 18 oktober 2021, dnr 3.1.2-26251/2021-4, att 

avsluta ärendet angående orosanmälan. IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin 

utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ 

socialtjänstlagen, SoL. 

Dnr 2021-00148. IVO har beslutat den 15 oktober 2021, dnr 3.1.2-18660/2021-3, att 

avsluta ärendet angående behörighetsstyrning. IVO bedömer att nämnden har 

fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ 

socialtjänstlagen, SoL. 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Dnr 2021-00244. IMY, dnr PUI-2021-3754-2, 13 oktober 2021. IMY beslutar att 

avsluta ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincident. 
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forts. § 188 

 

Kommunstyrelsen, KS 

Dnr 2021-00268. KS § 263 - Uppföljning av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans. 

Dnr 2021-00161. KS § 264 - Individ & Familjeomsorg - Utveckling av arbetet med 

Ett Kungsbacka. Svar på nämndens uppmaning den 20 maj 2021, § 85. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-10-08. 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-10-15. 

Göteborgsregionen GR  

Dnr 2021-00001. Förbundsstyrelsens beslut, den 23 september 2021, § 303, Regional 

överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-10-01 – 

2021-10-31. 

Beslutsgång 

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

av inkomna domar och beslut för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Förslaget antas. 
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§ 189 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Dnr 2021-00285. Inkommit klagomål angående bemötande och handläggning vid 

funktionsstödsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klaganden. 

Dnr 2021-00286. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot ett klagomål 

gällande enskild persons insatser på gruppboende. 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, 2021-10-27, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-10-

01 – 2021-10-31. 

Beslutsgång 

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

inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Förslaget antas. 
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§ 190 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-10-01-2021-10-31. 

Dnr 2020-00247. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar om 

genomförande av tillsyn på Lilla Grönkulla. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-

10-01 – 2021-10-31 . 

Beslutsgång 

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

av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Förslaget antas.  
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§ 191 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

 

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

Övrigt – Skrivelse från (S) 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att skrivelsen från (S) diarieförs som 

inkommen skrivelse i ärende – Arbetet med hållbar socialtjänst, dnr 2021-00268. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Lyckevall (S), Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) lämnar en 

skrivelse till nämndens sammanträde den 18 november 2021 som inlägg till 

underlaget för tjänsteskrivelse upprättad 12 oktober 2021, till nämndens beslut i 

ärendet – Arbetet med en hållbar socialtjänst den 14 oktober 2021, § 153. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att skrivelsen från (S) 

diarieförs som inkommen skrivelse i ärende - Arbetet med hållbar socialtjänst, dnr 

2021-00268. 

Förslaget antas. 
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§ 193 Dnr 2021-00318 

Initiativärende (S) - Strukturerat samarbete mellan 
funktionsnedsättningsföreningar, nämnd och förvaltning 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg lämnar initiativärendet (S) utan åtgärd. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Initiativärende (S) - Strukturerat samarbete mellan funktionsnedsättningsföreningar, 

nämnd och förvaltning. 

Beslutsunderlag 

Strukturerat samarbete mellan funktionsnedsättningsföreningar, nämnd och 

förvaltning, daterat 2021-11-18. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att lämna initiativärendet 

utan åtgärd. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Elisabeth Lyckevall (S), Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) 
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§ 194 Dnr 2021-00319 

Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att initiativärendet återkommer efter 

beredning i presidiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Tina Hald (SD) anmäler 

Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem, daterat 2021-11-17. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att initiativärendet 

återkommer efter beredning i presidiet.   

Beslutet skickas till 

Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Tina Hald (SD) 

 


