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§ 195 Dnr 2019-00351 

Förändring av ärendelistan 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen men tillägg av två 

ärenden avseende yttrande över överklagad dom hos Förvaltningsrätten i Göteborg 

gällande total umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) godkänner dagordningen och anmäler två 

ärenden avseende yttrande över överklagad dom hos Förvaltningsrätten i Göteborg 

gällande total umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Beslutsgång 

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

antas och finner att så sker.  
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§ 196 Dnr 2021-00325 

Redovisning av granskning av kommunens interna kontroller för att 
motverka kvalificerade väldfärdsbrott, Individ & familjeomsorg  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Åke Fryklund, förtroendevald revisor, och Erik Nerén, sakkunnig revisor, EY, 

redogör för granskningen av kommunens interna kontroller för att motverka 

kvalificerade väldfärdsbrott. 

 

Erik Nerén inleder med revisionsfrågorna: 

• Har ansvariga nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för 

kvalificerade välfärdsbrott?  

• Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i 

organisationen?  

• Säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att 

förhindra och upptäcka kvalificerade välfärdsbrott?  

• Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda 

medarbetare? 

• Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå? 

Granskningens slutsats: 

• Det finns brister i nämndens interna styrning och kontroll för att motverka 

kvalificerade välfärdsbrott. 

• Sammantaget bedöms arbetet som fragmenterat och svåröverskådligt.  

• Kommunen saknar ett övergripande förhållningssätt mot kvalificerade 

välfärdsbrott.  

Nämnden har en begränsad förmåga och kapacitet att motverka avsiktliga 

felutbetalningar. Åtgärder behöver vidtas inom en rad områden för att öka 

kommunens motståndskraft. Det handlar då inte om enskilda punktinsatser kopplat 

till förslagsvis upphandling utan ett helhetsgrepp. 

Nämnden kommer att yttra sig i ärendet i februari 2022. 

Beslutsunderlag 

Granskning av kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade 

väldfärdsbrott, Individ & familjeomsorg, 2021-11-10 
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forts. § 196 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 197 Dnr 2021-00257 

TEMA - Aktuellt inom juridiken 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Håkansson, jurist, redogör för kraven om att fatta beslut. 

Myndighetsbeslut 

• Regeringsformens krav på objektivitet och likabehandling 

✓ Objektivitet = saklighet och opartiskhet 

• Saklighetskravet 

✓ Begränsar vad som kan ligga till grund för ett beslut 

✓ Endast relevanta och objektiva fakta får ha betydelse – 

legalitet/personliga åsikter 

• Kravet på opartiskhet 

✓ Besluten ska upplevas rättvisa av allmänheten 

• Likabehandlingskravet 

✓ I förvaltning ska det inte göras någon skillnad mellan individerna utöver 

vad som kan följa av gällande rättsregler.  

Detaljlag - Regler med styrande och precis karaktär 

Ramlag - Allmänt formulerade mål som ger den tillämpande myndigheten större    

frihet att välja en tolkning som är anpassad till det individuella fallet. 

Martin Håkansson avslutar med det viktigaste idag är: Saklighet, opartiskhet, 

likabehandling och legalitet. Beslut kan vara korrekta och samtidigt strida mot 

beslutsfattarens personliga övertygelse. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 198 Dnr 2021-00168 

Utdelning ur Stiftelsen Arvid och Hildur Andersson donationsfond 2021 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till beslut till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 

2021, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att 

besluta om utbetalning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas 

för ” vård av sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån deras 

behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.  

En ansökan har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav den 

sökanden uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen.  

Beslutsunderlag 

Se, jämte sammanställning, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-31, där det 

föreslås följande: Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur 

Anderssons fond för 2021, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden följande: 

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 

2021, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 199 Dnr 2021-00270 

Fördelning av Föreningsbidrag 2022 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fördelar 2022 års bidrag, till föreningar som 

bedriver socialt arbete, med totalt 357 000 kronor till; Brottsofferjouren i 

Kungsbacka, Kamratföreningen Länken i Kungsbacka och GMFK (Gode mans och 

förvaltarföreningen i Kungsbacka).  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt beslut i kommunfullmäktige 1999, 

att fördela bidrag till föreningar som bedriver socialt arbete. Verksamheter som kan 

komma i fråga för bidrag ska vara ett komplement till den verksamhet som nämnden 

ansvarar för samt ha lokal anknytning. Bidraget är i första hand ett verksamhetsstöd. 

Syftet med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla 

samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser. Samverkan och 

nätverksarbete uppmuntras. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-04, där det föreslås att nämnden fördelar 

2022 års bidrag, till föreningar som bedriver socialt arbete, med totalt 357 000 kronor 

till; Brottsofferjouren i Kungsbacka, Kamratföreningen Länken i Kungsbacka och 

GMFK (Gode mans och förvaltarföreningen i Kungsbacka). 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden följande: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fördelar 2022 års bidrag, till föreningar som 

bedriver socialt arbete, med totalt 357 000 kronor till; Brottsofferjouren i 

Kungsbacka, Kamratföreningen Länken i Kungsbacka och GMFK (Gode mans och 

förvaltarföreningen i Kungsbacka).  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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§ 200 Dnr 2019-00215 

Digitalplan 2020-2022 - revidering 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar revidering av Digitalplan 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Att arbeta med digitalisering är en förutsättning för att kunna möta framtidens behov 

och utmaningar. Digitalplanen sammanfattar förvaltningens arbete med pågående 

och planerade aktiviteter såväl som aktiviteter som behöver utredas 2020-2022.  

Planen är framtagen med hjälp av underlag från kommunens styrdokument, LIKA-

verktyget, workshops och feedback från verksamheterna. Sveriges kommuner och 

regioners LIKA- verktyg för socialtjänst är ett självskattningsverktyg där 

förvaltningens verksamheter skattar hur långt de kommit inom sin digitalisering 

inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Revideringen 

av digitalplanen är framtagen med hjälp av nya mätningar via LIKA- verktyget, 

kommunens gemensamma aktiviteter och verksamhetens behov av nya tjänster. 

Digitalplanen kommer beslutas på nytt inför 2023.  

Revideringen har uppdaterats inom aktiviteter och road map och med hänsyn till 

kommunens handlingsplan för digital utveckling 2020-2022.    

Beslutsunderlag 

Se, jämte digitalplan 2020-2022 - revidering, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-

12-01, där det föreslås att nämnden antar revidering av Digitalplan 2020-2022. 

Digitalplan 2020-2022 - revidering 

Digitalplan inför 2022 - revidering, PDF powerpoint  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta revidering av 

Digitalplan 2020-2022. 

Förslaget antas 
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§ 201 Dnr 2021-00323 

Förvaltningsbudget 2022 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg gav den 14 september 2021 

förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en förvaltningsbudget. Förvaltningsbudgeten 

beskriver de aktiviteter som förvaltningen kommer att genomföra under 

nästkommande år för att förflytta oss mot kommunövergripande mål, nämndmål och 

direktiv. Aktiviteterna följs upp två gånger per år och återredovisas till nämnden i 

delårsrapportering och årsredovisning.  

Förvaltningsbudgeten inkluderar även en fördelning av de ekonomiska anslagen till 

budgetansvariga.  

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Nämnd -1 639 -1 956 -1 956 

Stödfunktioner och central verksamhet - 68 038 -67 278 -61 739 

Myndighet stöd och behandling -213 281 -225 124 -227 344 

Boende med särskild service - 215 408 -212 431 -225 811 

Stöd i hemmet och sysselsättning - 75 493 -83 344 -85 979 

Daglig verksamhet - 53 055 -49 807 -50 662 

Privat assistans - 42 639 -59 139 -60 639 

Summa - 669 553 -699 079 -714 130 

 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Förvaltningsbudget 2022, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-24, där 

det föreslås att nämnden noterar informationen till protokollet. 

Förvaltningsbudget 2022 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 202 Dnr 2021-00247 

Information om utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer - 
Funktionsstödsenheten  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Törnqvist, verksamhetschef, Ida Låstbom, projektledare, Elin Ekelöf, 

enhetschef, Anja Mikiver, 1:e socialsekreterare och Annica Eriksson, 1:e 

socialsekreterare informerar om utkastet kring riktlinjer för ambitionsnivåer. 

Beslutsunderlag 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer - Funktionsstödsenheten, 2021-12-08 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 203 Dnr 2020-00345 

Redovisning av behovet av personligt ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort avseende 

redovisning av behovet av personligt ombud per 31 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

I juni gav Nämnden för Individ & Familjeomsorg förvaltningschefen i uppdrag att 

redovisa behovet av personligt ombud per 31 december 2021.  

Eftersom personligt ombud inte är en biståndsbedömd insats och inte heller omfattas 

av dokumentationsskyldighet finns det därför ingen möjlighet att följa upp hur det 

har gått för de individer som tidigare haft personligt ombud. Funktionsstödsenheten 

har uppmärksammat att det finns individer som idag får mer stöd av 

socialsekreterarna som tidigare personligt ombud kunde stötta upp med. Även inom 

arbetet med vård- och stödsamordning, VOSS, märker handläggare att det finns 

individer som behöver stöd i frågor som personligt ombud tidigare har kunnat 

hantera. I övrigt går det inte att följa upp konsekvenserna av att personligt ombud 

inte längre erbjuds. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-12-02, där det föreslås följande: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort avseende 

redovisning av behovet av personligt ombud per 31 december 2021. 

Beslutsgång 

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

protokollet samt förklara uppdraget fullgjort avseende redovisning av behovet av 

personligt ombud per 31 december 2021. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

(L), (SD), (C), (S) 
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§ 204 Dnr 2021-00080 

Riktlinjer för samverkan och innovation 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar riktlinje för samverkan och innovation. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

För att klara att möta framtidens utmaningar med en bibehållen kvalitet och med 

effektiv resursanvändning behöver nämnd och förvaltning tillsammans skapa 

förutsättningar för att Individ & Familjeomsorg ska bli en hållbar socialtjänst. Den 

hållbara socialtjänsten ska tillgodose befintliga stödbehov samtidigt som den bidrar 

till att förebygga sådana behov i ett senare skede. Individ & Familjeomsorg ska se 

över möjligheterna att bedriva verksamheter och aktiviteter med nya arbets-, 

organisations- och finansieringsformer. 

En del i att lösa välfärdsutmaningen kan vara en utökad samverkan med 

civilsamhället. Samverkan kan ske utifrån olika syften. Det kan vara ett sätt att 

bredda den service som kommunen kan erbjuda och även att nyttja den kompetens 

som civilsamhället besitter. Samverkan ska alltid ske med brukarens behov i 

centrum. Individ & Familjeomsorg har samverkan med civilsamhället idag men det 

finns möjligheter att utveckla.   

Syfte med riktlinje för samverkan och innovation är att främja samverkan och 

innovation med ett särskilt fokus på samverkan med civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02, där det föreslås att nämnden antar 

riktlinje för samverkan och innovation samt att förklarar uppdraget fullgjort. 

Beslutsgång 

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

samverkan och innovation samt att förklara uppdraget fullgjort. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 205 Dnr 2021-00268 

Arbetet med en hållbar socialtjänst 

 

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

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Martinsson, förvaltningschef informerar i följande punkter: 

• Dialog har påbörjats med Tjolöholm slott kring förutsättningar för hur ett 

samarbete kan se ut gällande daglig verksamhet.  

• Daglig verksamhet kommer i samarbete med Tjolöholm ha en vernissage till 

våren på Tjolöholm. Datum ännu ej bestämt. 

• Verksamheten har stor brist på vikarier. Bristen på vikarier medför mycket 

övertid svår belastning för både personal och chefer. 

• Workshop har genomförts nyligen med medarbetare (en representant från 

varje bostad med särskild service, BmSS, och några representanter från 

daglig verksamhet, DV). Syftet är att öka delaktigheten och för att få 

medarbetarnas input kring vad verksamheterna behöver prioritera för att 

upplevas som en mer attraktiv arbetsgivaren. Utgångsläget har varit utifrån 

hållbart medarbetarengagemang, HME, och områdena stolthet och 

rekommendationsvilja. Genomgående har workshopen visat att ökad 

delaktighet när det gäller schema och bemanning och resurspass samt bättre 

tillgång på vikarier med tydligare introduktion är viktigast. Även chefernas 

förutsättningar betonas så att omsättningen av chefer minskas. Cirka 35-40 

medarbetare har deltagit. Ytterligare en workshop kommer ske. 

• Det är fortfarande svårt med personalsituationen inom assistansen. Det blir 

lösningar med mycket övertid, pass-byten och att arbeta i flera olika grupper. 

• Märta Lycken har anställts som utvecklingschef. Märta Lycken kommer 

närmast från Göteborgs stad och börjar sin anställning den 7 mars 2022. 

• Intervjuerna av ekonomi- och kanslichef är klart. Förhoppningen är att 

rekryteringen är slutförd innan julhelgen. 

 

Ann Törnqvist, verksamhetschef, förklarar att det är ett högt tryck på enheterna. 

Vuxenenheten har gjort nio ansökningar enligt lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM, jämfört med fem ansökningar förra året. 
 

Det är hög belastning på behovet av socialtjänst, det har inkommit över 300 

orosanmälningar den senaste månaden. Medarbetarna inom enheten Barn och Unga 

informerar om att det finns 30 sena utredningar, försening mellan 5–10 dagar. Med 

anledning av detta har förvaltningen haft möte med Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO.  
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forts. § 206 

Förvaltningen har vidtagit åtgärder, bland annat har pilotprojektet med digitalt 

utredningssätt fallit väl ut och nu kommer fler arbeta med digitalt utredningssätt. 

Ann Törnqvist ställer avslutningsvis frågan till nämnden. - Om nämnden anser att 

förvaltningen ska vidta ytterligare åtgärder med anledning av situationen.  

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 207 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 208 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

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 2, 5, 10 och 

24 november 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 

funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 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.   

Avtal 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 

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

Vuxenenheten. 
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forts. § 208 

 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Serigmo Care Ängsätra, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Serigmo Care Ängsätra, Vuxenenheten. 

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Re Launch AB, Vuxenenheten. 

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Basta Väst AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Länkhemmet Hvidehus, Vuxenenheten 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – Stiftelsen Bräcke Diakoni, 

Funktionsstödsenheten  

Dnr 2021-00302. Avtal – Direktköpavtal, tolkning.  

Övrigt  

Dnr 2021-00321. Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om 

personuppgiftsincident - risk för röjande av sekretess. 

Dnr 2021-00179. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över begäran 

om överflyttning av ärende enligt 2a kap. 10§ socialtjänstlagen, SoL - Göteborgs 

Stad.  

Dnr 2021-00282. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över begäran 

om ett ej verkställt beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.  

Dnr 2021-00291. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över begäran 

om ett ej verkställt beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-03, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-11-01 – 

2021-11-30. 

Beslutsgång 

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

anmälda delegationsbeslut för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Förslaget antas. 
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§ 209 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-11-01- 2021-11-30. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 12874-21, daterad 2021-11-04, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande fortsatt personlig assistans enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten 

avslår yrkandet om inhibition från individen. 

Dom meddelad i mål nr 8830-21, daterad 2021-11-18, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande bostad med särskild service enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten 

avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 13845-20, daterad 2021-11-22, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande personkretstillhörighet enligt lagen (1993:387) 

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

överklagandet från individen. Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 20 

november 2020 upphör härmed att gälla. 

Dom meddelad i mål nr 13884-21, daterad 2021-11-30, saken; Individen har 

överklagat nämndens beslut gällande umgängesbegränsning enligt lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet från individen. 

Dnr 2021-00304. Dom meddelad i mål nr 10756-21, daterad 2021-11-17, saken; 

särskild avgift enligt socialtjänstlagen, SoL - enskild insats i form av 

öppenvårdsverksamhet. Förvaltningsrätten ålägger Kungsbacka kommun att till 

staten betala en särskild avgift om 10 000 kronor. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00204. KF § 138 - Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2021-00026. KF § 139 - Internationell policy för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2021-00304. KF § 140 - Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2021-00268. KS § 291 - Uppföljning av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

arbete med budget i balans. 
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forts. § 209 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2021-11-01 – 

2021-11-30. 

Beslutsgång 

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

av inkomna domar och beslut för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Förslaget antas. 
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§ 210 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna 

synpunkter och klagomål för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Dnr 2021-00301. Inkommit klagomål från anhörig angående handläggning och 

utförande på beviljade insatser inom barn- och ungdomsenheten. Ansvarig 

enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00312. Inkommit klagomål på Bollvägens gruppbostad från anhörig och 

god man angående meddelande om borttagande av vaken nattpersonal. 

Dnr 2021-00315. Inkommit klagomål om skillnad på person vid bemötande och 

handläggning inom barn- och ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat 

klagande. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-11-

01 – 2021-11-30. 

Beslutsgång 

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

inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Förslaget antas. 
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§ 211 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

 

Det föreligger inga skrivelser eller meddelanden. 
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§ 212 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

 

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

Övrigt - anförande 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Kalle Sundvall (M) riktar ett stort tack till vice ordförande Mats Nyberg 

(KD) nämndens ledamöter samt ersättare för ett gott samarbete och ett stort tack till 

förvaltningschefen med förvaltningen för gott samarbete under året och önskar alla 

God Jul och Gott Nytt År.  

Vice ordförande Mats Nyberg (KD) tackar tillsammans med nämndens ledamöter 

och ersättare ordförande Kalle Sundvall (M) för ett gott samarbete och önskar en 

God Jul och Gott Nytt År.  

Förvaltningschef Karin Martinsson tackar, ordförande Kalle Sundvall (M), vice 

ordförande Mats Nyberg (KD) och nämndens ledamöter samt ersättare, för ett gott 

samarbete och önskar alla en God Jul och Gott Nytt år. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 214 Dnr 2021-00009 

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

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, 

utredningar och beslut enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

beslutar om händelsen utgjort ett missförhållande eller en påtaglig risk för 

missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker 

för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och omsorg 

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

samtliga beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  

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

2021–00292 – gäller slitage av hjälpmedel, inga konsekvenser för den enskilde, inget 

missförhållande. 

2021–00280 – gäller utebliven samverkan på grund av att den enskilde var inlagd på 

sjukhus, inget missförhållande. 

2021–00214 – gäller brister i morgonrutiner och delaktighet vid hushållssysslor, 

bristerna är åtgärdade. Inget missförhållande. 

2021–00299 – gäller brist i handbok, ett missförhållande. 

2021–00223 – gäller fördröjd leverans av solskydd, inget missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-30, 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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§ 215 Dnr 2019-00338 

Umgängesbegränsning enligt Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU 

 

Paragrafen är omedelbart justerad. Separat protokoll. Sekretessärende. 
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§ 216 Dnr 2019-00339 

Yttrande över överklagad dom hos förvaltningsrätten gällande total 
umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU 

 

Paragrafen är omedelbart justerad. Separat protokoll. Sekretessärende. 
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§ 217 Dnr 2019-00340 

Yttrande över överklagad dom hos förvaltningsrätten gällande total 
umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU 

 

Paragrafen är omedelbart justerad. Separat protokoll. Sekretessärende 

 


