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Plats och tid för 
sammanträde 

Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 Klockan 17:00 

Beslutande Ledamöter 
Kalle Påsse Sundvall (M), Ordförande 
Mats Nyberg (KD), 1:e vice ordförande 
Gunilla Apler (M) 
Magnus Bodin (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  
Bo Dahlström (M) 

Övriga närvarande Ersättare 
Agnes Karlsson (M) 
Marie Björsell (C) 
Birgitta Grundell (L) 
Birgitta Tingdal (S) 

Tjänstepersoner 
Lotta Nord, tillförordnad 
förvaltningschef 
Josefine Jönsson, nämndsekreterare 
Emelie Sandberg, ekonomi- och 
kanslichef 
Ann Törnqvist, verksamhetschef 
 

 Personalföreträdare 
 

Övriga 
 

  

Plats och tid för justering Digital justering  
   

 Sekreterare Josefine Jönsson Paragrafer §§ 77-78 

Underskrifter Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) 

Protokolljusterare Inga-Lill Kihlberg (C)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Sammanträdesdatum 2022-05-19 Paragrafer §§ 77-78 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-05-19 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-06-10 

 

Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg 

Underskrift  
  
Josefine Jönsson, nämndsekreterare 
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§ 77 Dnr 2022-00068 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av åtgärdsarbetet inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar upprättat förslag till yttrande, daterad 
2022-04-01, och översänder detta som sitt eget till de förtroendevalda revisorerna i 
Kungsbacka kommun. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar om redaktionell ändring på sidan 4 
andra stycket, att ordet återkommande ändras till ordet ofta. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Reservationer 
Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån av eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen önskar senast den 20 maj 2022 erhålla svar från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg på frågeställningar med anledning av revisionens 
rekommendationer. 

Kommunrevisionen rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att: 

* Säkerställa att nämndens styrning och uppföljning omfattar barnperspektivet i 
enlighet med lag och föreskrifter  

* Säkerställa att risk- och konsekvensanalyser genomförs och följs upp på ett 
systematiskt sätt i enlighet med nämndens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

* Säkerställa att det synliggörs hur verksamhetens kvalitet har påverkats utifrån 
besparingsarbetet 

Nämnden tackar Kommunrevisionen för incitamentet att säkerställa en transparant 
och ändamålsenlig uppföljning av åtgärdsarbetet. Nämnden håller i delar med om 
revisionens slutsatser, vilket kommer belysas nedan.  

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-01, där nämnden föreslås 
att anta upprättat förslag till yttrande, daterad 2022-04-01, och översända detta som 
sitt eget till de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun samt att förklara 
paragrafen omedelbart justerad. 
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forts. § 77 
 
Granskning av Individ & Familjeomsorgsnämnden Kungsbacka kommun, slutlig, 
2022-03-17 
Kortrapport - Granskning av åtgärdsarbetet inom Individ & Familjeomsorg, slutlig, 
2022-03-17 
Följebrev granskning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs åtgärdsarbete, IF, 
2022-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar på bifall till förslaget. 
Ledamot Elisabeth Lyckevall (S), med instämmande av Sture Andréasson (S), yrkar 
att man synliggör hur verksamhetens kvalitet har påverkats utifrån besparingskravet, 
genom konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser, även om det nu kommer 
fram sent. 
 
Vice ordförande Mats Nyberg (KD) yrkar på en redaktionell ändring på sidan 4 andra 
stycket, att ordet återkommande ändras till ordet ofta. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det 
vill säga hans eget, Elisabeth Lyckevalls (S), med fleras tilläggsyrkande, samt Mats 
Nybergs (KD) redaktionella ändring. 

Ordförande frågar först om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras tilläggsyrkande kan 
antas och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar därefter om Mats Nybergs (KD) redaktionella ändring kan antas 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 78 Dnr 2022-00087 
Aprilrapport 2022 

Beslut 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner uppföljning och prognos per 
april 2022. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten Uppföljning och prognos april 2022 innehåller en ekonomisk redovisning 
av utfall och prognos för helåret 2022.  

Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 4,1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Se, jämte uppföljning och prognos april 2022, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-
05-15, där nämnden föreslås att godkänna uppföljning och prognos per april 2022. 
 
Uppföljning och prognos april 2022, rapport  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna uppföljning 
och prognos per april 2022 samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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