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§ 95 Dnr 2019-00351 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner förändring av ärendelistan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar att ärende 21 utgår från dagens 
sammanträde samt att ärende 5 och 6 tas efter ärende 9. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna förändring av 
ärendelistan.  

Förslaget antas. 
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§ 96 Dnr 2020-00385 
Det Goda samtalet - God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka 
med omnejd, GMFK 

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 
nämndens sammanträden. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) hälsar God mans och förvaltar föreningen i 
Kungsbacka med omnejd, GMFK, välkomna till nämndens sammanträde för att 
informera om sin förening och verksamhet.  

Representanterna Jan Ljungholm, ordförande, Håkan Andersson, vice ordförande, 
Stig Andersson, sekreterare, Ulf Petersson, styrelseledamot, Elisabeth Folkesson, 
styrelseledamot, Kerstin Tegnér, mentor och Leif Gullvert, mentor, presenterar sin 
förening.  
 
GMFK bildades 1997 och är en politisk obunden förening vars syfte är att stödja sina 
medlemmar i deras uppdrag som gode män och förvaltare. Föreningen är medlem i 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, som är en intresseorganisation för 
lokala frivilligarbetarföreningar runt om i landet.  

I Kungsbacka finns det ca 300 gode män och förvaltare, en del är förälder eller ett 
syskon till personen de har uppdrag för, huvudmannen. Det är 
överförmyndarnämnden och tingsrätten som ger uppdragen. Oftast är det en läkare 
som bedömer att en person är i behov av en god man eller förvaltare. Läkaren skickar 
in om behovet till tingsrätten som beslutar och sedan skickar det vidare till 
överförmyndarnämnden. Det kan även vara en förälder eller släkting som ansöker i 
tingsrätten, det är sedan överförmyndaren som godkänner en god man.  

De efterfrågar mer tydliga riktlinjer från överförmyndaren samt att de håller i en 
utbildning för gode män och förvaltare. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och 
när en god man vänder sig till dom med en fråga om råd, får de till svar att de inte 
kan svara på frågor eftersom det är de som sedan granskar de gode männen.  

En god man ska sörja för person och bevaka rätt. Att sörja för person är enormt 
individuellt och innebär att huvudmannen ska ha det goda livet, tillhör man LSS-
lagstiftningen så ska man ha goda levnadsvillkor. Man ska se vad huvudmannen har 
för behov, de ska ha personer som bryr sig, de ska kunna utvecklas och få ett ökat 
självförtroende. Glädjen med de små stegen huvudmannen tar framåt beskrivs. 

https://rfs.se/
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forts. § 96 

 
Som mentor kan man hjälpa till vid räkenskaper, vid nekande beslut eller är 
behjälplig vid andra hinder och utmaningar som en god man eller förvaltare kan stöta 
på i sitt uppdrag.   

En utmaning de möter i sitt uppdrag är att många aktörer inte vet vad en god mans 
rättigheter, skyldigheter och ansvar innebär. De beskriver att deras huvudmän är i 
behov av rutiner och att de inte mår bra av olika personal. Det digitala samhället är 
ett bekymmer då det digitala inte är lätt för huvudmännen. De saknar tydliga 
riktlinjer och beskriver hur en del får olika svar från olika handläggare samt att det i 
situationer gäller att man är påstridig som god man.  

De är tacksamma att de blivit inbjudna till nämnden och ordförande Jan Ljungholm 
lyfter en tanke om att återkommande träffa nämnden eller någon representant från 
förvaltningen, exempelvis 1-2 gånger per år, för att diskutera vad som har hänt efter 
detta möte för att inte frågorna ska falla bort.  

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) tackar å nämndens vägnar för deltagandet och 
ser framemot det fortsatta goda samtalet samt uppmanar föreningen att även bjuda in 
nämnden till dom. 

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

Förslaget antas. 
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§ 97 Dnr 2020-00101 
TEMA - Återkoppling hälsoundersökningar av placerade barn 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Anette Bernhardt, enhetschef, och Sofia Holz, enhetschef, återkopplar kring hur 
förvaltningen arbetar med hälsoundersökningar av placerade barn och unga.  

Forskning visar att placerade barn har sämre hälsa än andra barn. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, bjöd in till en konferens kring detta då de såg att 
hälsoundersökningar inte initierades av alla placerade barn, vilket är lagstyrt att man 
ska göra. Utifrån dragningen har förvaltningen fått frågan om hur det ser ut i 
Kungsbacka.  

I dagsläget är 92 barn och ungdomar placerade, av dessa är 66 placerade efter att 
lagen om hälsoundersökningar trädde i kraft 2017.  

 47 % har vi initierat behov av hälsoundersökning 

 27 % har vi initierat behov av tandhälsoundersökning 
 

Varför har inte hälsoundersökningar initierats för alla placerade barn och unga? 

 Osäkerhet kring när det behövs, ex läkarundersökning inför LVU, 
jourplacering, andra sjukvårdskontakter, inga kända hälsoproblem  

 Hög arbetsbelastning och stor personalomsättning 

 Bristande rutin 
 

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan utifrån detta vilken innebär: 

 Genomgång av lagen med förtydligande av i vilka fall det kan vara 
obehövligt, vilket är mycket sällan 

 Vår ambitionsnivå ska vara att en initiering ska göras senast 1 månad efter 
första placerings dag 

 Egenkontroll av enhetschef 

 Undersöka möjligheten till statistikuttag i verksamhetssystemet Combine  

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

Förslaget antas. 
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§ 98 Dnr 2022-00059 
Riktlinjer för ambitionsnivåer gemensamma inledande kapitlet och 
Öppenvårdsenheten barn- och unga - Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar det gemensamma inledande kapitlet, 
bilaga Barnkonsekvensanalys och Öppenvårdsenheten barn- och ungas kapitel, som 
ingår i huvuddokumentet Riktlinje för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att riktlinjerna ska följas upp årligen 
med start första kvartalet 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Under vintern 2020 genomfördes en genomlysning av verksamhetsområdet 
Myndighet, stöd och behandling av en extern aktör. Genomlysningen pekade på att 
det saknas politiskt beslutade riktlinjer om ambitionsnivåer för Individ & 
Familjeomsorgs verksamhet. Det saknas dokumenterade verksamhetsuppdrag, roll- 
och ansvarsbeskrivningar behöver förtydligas och arbetsprocesser dokumenteras. 
Genomlysningen tydliggjorde att det finns behov av att arbeta vidare med dessa delar 
för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet. 

Förvaltningen har under hösten 2021 startat arbetet med att ta fram en politiskt 
antagen riktlinje för att definiera den politiska ambitionsnivån inom Individ & 
Familjeomsorg. Arbetet pågår och beräknas vara klart under juni 2022. 
Huvuddokumentet Riktlinje för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg kommer bestå av flera kapitel där varje kapitel motsvarar en enhet.  

Verksamhetschef för Myndighet, stöd och behandling leder arbetet med stöd av 
utvecklare och projektledare. Arbetsgången har varit att respektive enhetschef 
tillsammans med sina utvalda medarbetare tagit fram ett utkast för genomläsning och 
diskussion tillsammans med nämnden (första nämndsammanträdet). Efter diskussion 
på första nämndsammanträdet har en referensgrupp tagit del av kapitlet och 
återkopplat med synpunkter. I referensgruppen deltar förvaltningens jurist, socialt 
ansvarig samordnare samt utvecklingsledare. Fackliga representanter för 
Akademikerförbundet har beretts möjlighet att läsa och lämna kommentarer löpande 
under arbetets gång. På ett andra nämndsammanträde fattar nämnden beslut om att 
anta kapitlet som varit uppe för diskussion på ett tidigare nämndsammanträde. 

Till nämndsammanträdet i juni är ovan två kapitel färdigställda och ändringar från 
presenterat utkast är markerade med rött.  
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Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02, där det föreslås att 
nämnden antar det gemensamma inledande kapitlet, bilaga Barnkonsekvensanalys 
och Öppenvårdsenheten barn- och ungas kapitel, som ingår i huvuddokumentet 
Riktlinje för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 
 
Gemensamt inledande kapitel, nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-06-02 
Bilaga Barnkonsekvensanalys, nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-06-02 
Öppenvårdsenheten barn- och ungas kapitel, nämnden för Individ & Familjeomsorg, 
2022-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att 
riktlinjerna ska följas upp årligen med start första kvartalet 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta det gemensamma 
inledande kapitlet, bilaga Barnkonsekvensanalys och Öppenvårdsenheten barn- och 
ungas kapitel, som ingår i huvuddokumentet Riktlinje för ambitionsnivåer – 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, samt att riktlinjerna ska följas upp årligen 
med start första kvartalet 2023.  

Förslagen antas. 
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§ 99 Dnr 2022-00098 
Ny departementsremiss - Sänk tröskeln till en god bostad 

Beslut 
Nämnden för individ och familjeomsorg ställer sig positiva till 
Departementsremissen – Sänk tröskeln till en god bostad.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare för att 
analysera och lämna förslag gällande den uppgiftsfördelning mellan stat och 
kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet samt ett antal 
bostadspolitiska verktyg. 

Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt 
hållbar bostadsförsörjning som definieras enligt följande:  

En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att utifrån en gemensam 
problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll 
möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som 
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och 
levnadsvillkor förbättras. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-01, där det föreslås att nämnden ställer 
sig positiva till Departementsremissen – Sänk tröskeln till en god bostad.  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att ställa sig positiva till 
Departementsremissen – Sänk tröskeln till en god bostad.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 100 Dnr 2022-00114 
Samrådsutskick Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom Sydöstra 
Centrum etapp 1 i Kungsbacka 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg tillstyrker framtagen Detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse inom Sydöstra Centrum etapp 1 i Kungsbacka. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg vill samtidigt påminna om att det finns ett 
stort behov av små och billiga lägenheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget innebär en omvandling av ett befintligt verksamhetsområde till en 
blandad stadsbebyggelse innehållandes cirka 900 bostäder, kontor, kommersiella 
lokaler, två parker samt två parkeringshus. Varbergsvägen breddas och tydliga stråk 
för gående och cyklister skapas genom området. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02, där det föreslås att nämnden 
tillstyrker framtagen Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom Sydöstra Centrum 
etapp 1 i Kungsbacka. Men vill samtidigt påminna ett stort behov av små och billiga 
lägenheter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget med ändringen att 
nämnden samtidigt vill påminna om att det finns ett stort behov av små och billiga 
lägenheter. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att tillstyrka framtagen 
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom Sydöstra Centrum etapp 1 i 
Kungsbacka och att nämnden samtidigt vill påminna om att det finns ett stort behov 
av små och billiga lägenheter. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 101 Dnr 2022-00129 
Sekretesserinran BI-projekt 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att konsulten som tecknat 
sekretesserinran med Kungsbacka kommun ges tillgång till information i databasen 
för verksamhetssystemet Combine. Tillgången begränsas till sådan data som är 
behövlig för att avgöra om den kan användas som underlag för analyser i Analytics. 
Tillgången begränsas vidare på så sätt att systemförvaltare ska delta vid de tillfällen 
då konsult ges tillgång till data i nämnda databas. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden är informationsägare för verksamhetssystemet Combine och all 
information däri. Informationsägaren har det yttersta ansvaret för sin information och 
avgör vilken information som får hanteras, hur den får hanteras och av vem den får 
hanteras av.  

Syftet med hanteringen är att en konsult, utsedd av Kommunstyrelsens förvaltning, 
ska kunna skaffa sig en uppfattning av om datan är av sådant slag att den kan 
användas i Analytics.  

Analytics är samlingsnamnet för alla teknologier som syftar till att skapa större värde 
från data. Det handlar om Business Intelligence (BI), Internet of Things (IoT), 
Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML). I kommunen pågår ett 
projekt om att införa Power BI inom respektive förvaltning. Power BI är ett 
Microsoftbaserat verktyg för att skapa dynamiska och kvalitetssäkrade rapporter av 
statistik från kommunens olika verksamhetssystem.  

För att undersöka om Individ & Familjeomsorg kan ingå i kommunens BI-projekt är 
att låta konsulten undersöka huruvida datan i Combine är kompatibel med systemet 
Power BI eller ej. Eftersom förvaltningen inte själva besitter sakkunskap om Power 
BI-verktyget, kan systemförvaltarna inte utföra denna uppgift.  

Genom arbetet med Analytics deltar konsulten i nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs verksamhet på liknande grund som anställning eller uppdrag. Det 
innebär att konsulten omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser 
om sekretess på samma sätt som en anställd. Konsulten har tecknat en 
sekretesserinran som tydliggör att konsulten omfattas av tystnadsplikt och att de 
uppgifter som hon/han får tillgång till endast får användas för att fullgöra 
hans/hennes arbetsuppgifter inom uppdraget. 
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Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-08, där nämnden föreslås att besluta att 
konsulten som tecknat sekretesserinran med Kungsbacka kommun ges tillgång till 
information i databasen för verksamhetssystemet Combine. Tillgången begränsas till 
sådan data som är behövlig för att avgöra om den kan användas som underlag för 
analyser i Analytics. Tillgången begränsas vidare på så sätt att systemförvaltare ska 
delta vid de tillfällen då konsult ges tillgång till data i nämnda databas. 
 
Bilaga Kopia sekretesserinran  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att besluta att konsulten som 
tecknat sekretesserinran med Kungsbacka kommun ges tillgång till information i 
databasen för verksamhetssystemet Combine. Tillgången begränsas till sådan data 
som är behövlig för att avgöra om den kan användas som underlag för analyser i 
Analytics. Tillgången begränsas vidare på så sätt att systemförvaltare ska delta vid de 
tillfällen då konsult ges tillgång till data i nämnda databas. 

Förslaget antas. 
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§ 102 Dnr 2020-00328 
Tillämpning av avgift för korttidsboende 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner tillämpning av avgift för 
korttidsboende.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ & Familjeomsorg gjorde 2020 en översyn av avgifterna inom korttidsboende. 
Individ & Familjeomsorg föreslår en ny tillämpning av avgift för måltider om 
frånvaro inte har meddelats minst sju dagar före planerad insats på korttidsvistelse 
och lägerverksamhet. Avgiften gäller ej vid sjukdom. Sjukdom skall meddelas så 
snart som möjligt.   

I dagsläget debiteras en avgift på 105 kronor per dygn vid korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet vid utförd insats. Debitering kommer i och med det nya beslutet även 
gälla vid utebliven närvaro om frånvaroanmälan inte skett minst sju dagar före 
planerad insats.  

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02, där det föreslås att nämnden 
godkänner tillämpning av avgift för korttidsboende.  
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse 2020-10-08 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna tillämpning av 
avgift för korttidsboende. 

Förslaget antas. 
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§ 103 Dnr 2022-00084 
Information om sökta statsbidrag 2022 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella 
statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. 
Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej 
ut med automatik utan måste sökas.  

 

Statsbidrag Belopp 

Våld in nära relationer, Socialstyrelsen 561 181 

Habiliteringsersättning, Socialstyrelsen 2 287 342 

Subventioner av familjehemsplaceringar, Socialstyrelsen 519 087 

Totalt  3 367 610 

 
 

Våld i Nära Relationer  

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. 

I år kunde Kungsbacka kommun rekvirera 561 181 kr. Statsbidraget används i arbetet 
med den kommunövergripande handlingsplanen för Våld i Nära relationer. Ej 
förbrukat statsbidrag ska redovisas och återbetalas till Socialstyrelsen.  
 

Habiliteringsersättning 

Habiliteringsersättning är en dagpeng till brukare på daglig verksamhet får. 
Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

Kungsbacka kunde rekvirera 2 287 342kr för 2022. Habiliteringsersättningen är 59 kr 
per hel dag, och ökar årligen enligt prisbasbeloppökningen. Statsbidraget går till att 
finansiera delar av den förhöjda habiliteringsersättningen. Uppdelning är att 35 kr är 
ramfinansierat, och 24 kr finansieras via statsbidraget.  
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Subventioner av familjehemsplaceringar  

Syftet med statsbidraget är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en 
familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.  

Förvaltningen finansierar en del av tjänst med statsbidraget, och har planerade 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-30, där nämnden föreslås att notera 
informationen till protokollet. 

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

Förslaget antas. 
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§ 104 Dnr 2019-00350 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Ann Törnqvist informerade om att det i nuläget inte finns några 
sena ärenden på Barn och Unga. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har varit 
här och granskat oss, det blev ett bra samtal där vi upplever att de hjälper enheten att 
fokusera på det de bedömer som viktigt, barns delaktighet samt att hålla 
utredningstider. IVO var vid besöket nöjda med de åtgärder vi gjort. 

Det är ett ökat inflöde med orosanmälningar på Barn och Unga. Man ser att det 
kommer bli en topp igen efter sommaren där det kommer bli pressat i att få ihop 
utredningstiderna men enheten har gjort upp planer för att kunna hålla 
handläggningstiderna.  

Vidare informerar Ann om att det är långa handläggningstider på 
Funktionsstödsenheten. Det är många som är sjukskrivna och det finns en viss 
personalomsättning. Det finns ett överskott på personalbudget men man får inga 
sökande till vikariat som legat ute, så man ser över möjligheten att ta in konsult 
under hösten. 

Tillförordnad förvaltningschef Lotta Nord informerar om att inom Bostad med 
särskild service och Daglig verksamhet har man behövt införa 
sommaröverenskommelser, ett gällande förskjutning av semester och ett gällande att 
byta från sin ordinarie enhet till Gåsevadholm eller Gällinge utifrån stor 
personalomsättning där och höga sjukskrivningstal. Detta har gett positiv effekt och 
tillsammans med att Vikariecenter har gått ut med ny annonskampanj och fler 
vikarier är på ingång så ser bemanningsläget ljusare ut, dock är sommaren 
fortfarande inte helt löst. 

Det är en fortsatt stor omsättning av enhetschefer, rekrytering pågår och 7 chefer ska 
anställas, annons är ute och intervjuer sker nästa vecka. 

Dioritvägen öppnar i september, rekrytering av personal dit är klart och allt går enligt 
plan. 

Arbete pågår för att erbjuda regelbundna bomöten inom Bostad med särskild service 
och deltagarmöten inom Daglig verksamhet, forum där brukarna får chans att lyfta 
frågor som är viktiga för dem. Genom att efterfråga och ta tillvara brukarnas 
erfarenheter och kunskaper arbetar man för att öka brukarnas medverkan i 
utvecklingsarbete och nå nämndens mål om nöjda och delaktiga brukare. Konkreta 
frågor som brukarna varit delaktiga i är utveckling av ute- och gemensamhetsmiljön, 
gemensamma aktiviteter och rekrytering av personal. En del enheter har nu som rutin 
att ta upp frågor från bomöten på personalens verksamhetsmöten och därefter ge 
återkoppling till brukarna. En del enheter har rutiner för att låta brukare ta del av  
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dagordningar och anteckningar mellan bomöten/deltagarmöten för att skapa 
delaktighet även för dem som inte vill eller kan vara med under mötet. Flertalet 
enheter arbetar med individuella alternativ till möten i grupp, samt för att 
individanpassa kommunikationen för att möjliggöra att individen kan uttrycka sina 
önskemål och tankar. Under bomöten utses brukare som vill representera enheten på 
brukarråden, där brukare från flera enheter möts för att få chans att lyfta frågor till/ge 
input till frågor från ledningsgruppen. Samtliga fem brukarråd har startats upp och 
temat under våren har varit ambulerande natt, och förslag och feedback har samlats 
in av chefen. 

Planeringsarbete pågår inför deltagande i SKR brukarenkät under hösten. Ett 
metodmaterial har tagits fram som syftar till att ge stöd i att regelbundet prata om 
innebörden av begreppen trivsel, trygghet, förtroende för personalen, inflytande, 
kommunikation, omtanke, rätt stöd och synpunkter under bomöten och 
deltagarmöten. Syftet är att brukarna ska uppfatta frågorna i brukarenkäten på ett 
likartat sätt och att prata om vad personalen kan göra för att brukarna ska uppleva 
god kvalitet. Varje enhet har utsett en person till ombud för brukarenkäten och för 
bomöten som har i uppdrag att vara drivande i att arbetet prioriteras. 

Munkhättan arbetar med Mitt Val inför valet i höst. Munkhättan är dessutom utsedd 
till nästa testbädd för All Age Hub, tema förbättrad kommunikation till brukare.  

Inom Stöd i hemmet och sysselsättning har vi löst sommaren inom alla verksamheter 
utom inom Personlig assistans. Just nu har vi 211 vakanta pass och semestrarna har 
börjat. Det pågår intensiva insatser med extrabonus till sommarvikarier samt 
ersättning om man flyttar på sin/sina semesterveckor. 

Testperioden med appen wellbee har fallit väl ut. Det pågår arbete med att inleda ett 
treårigt projekt med inköp av 100 licenser. 

Slutligen informerar Lotta om att i svaret till revisionen, angående Granskning av 
åtgärdsarbetet inom nämnden för Individ & Familjeomsorg, så skulle vi senast den 
30 juni informera nämnden om hur vi säkerställer att vi alltid beaktar 
barnperspektivet vid beslut. Vi arbetar på att uppdatera mallen för våra 
tjänsteskrivelser så att den från 1 juli kommer att innehålla rubriken 
Barnperspektivet. Stödtexten kommer att förklara att även om barnperspektivet inte 
kan eller behöver beaktas så ska anledningen till varför inte framgå i 
tjänsteskrivelsen. Vi kommer också vid tjänstemannaberedningen stämma av 
tjänsteskrivelser med beslut huruvida barnperspektivet har beaktats. 

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

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

forts. § 104 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 105 Dnr 2021-00006 
Anmälan av ordförandebeslut 
 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 106 Dnr 2021-00008 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda 
delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin 
återrapportering av delegationsbeslut, enligt nya kommunallagen (SFS 2017:725) de 
beslut som är av så stor betydelse att nämnden delegerat beslutanderätten till 
förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, ska anmälas till 
nämnden. Härigenom säkerställs nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom 
tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden får information om sådant 
som kan vara av vikt för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck i ett 
beslut som måste anmälas till nämnden. 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 
 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 11 och 25 
maj 2022. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och 
funktionsstödsenheten) 

För perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL; lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga 
beslut. 
 

Personal 

2022-05-01 – 2022-05-31 
 

Attester 

2022-05-01 – 2022-05-31 
 

Avtal 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal, TFCO - Humana Familjeforum Sverige AB, Barn 
och- Ungaenheten 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – ReBo Referensboende, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Villa Vita, Vuxenenheten. 
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Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Eken Hössna - Jowa, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Positivum stödboende, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal - Adisa AB, Barn och- Ungaenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Villa Vita Norden AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – VäxaEnheten AB, Vuxenenheten. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-01, där nämnden föreslås att godkänna 
redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Förslaget antas. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (34) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 107 Dnr 2021-00007 
Redovisning av domar och beslut 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 
och beslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 
 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Dom meddelad i mål nr 14424-21, daterad 2022-05-05, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande boendestöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet, individen beviljas boendestöd.  

Dnr 2022-00071. Slutligt beslut meddelat i mål nr 2508-22, daterad 2022-05-10, 
saken; laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725); nu fråga om 
avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet.  

Dnr 2021-00195. Dom meddelad i mål nr 1469-22, daterad 2022-05-11, saken; 
särskild avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  Förvaltningsrätten bifaller 
ansökan och ålägger Kungsbacka kommun att till staten betala en särskild avgift om 
48 600 kr. 

Beslut meddelat i mål nr 4127-22, daterat 2022-05-17, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande personlig assistens enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; nu fråga om interimistiskt 
förordnande. Förvaltningsrätten beslutar att individen har rätt till personlig assistans i 
avvaktan på att målet avgörs eller rätten beslutar om annat. 

Dom meddelad i mål nr 5777-22, daterad 2022-05-24, saken; Individen har 
överklagat nämndens beslut gällande hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00166. Beslut daterat 2022-04-29, dnr 3.3.1-55051/2020. IVO avslutar 
ärendet. IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att 
det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
IVO noterar dock att kommunen rapporterat felaktigt då ärendet egentligen är ett 
avbrott. IVO vill påpeka vikten av att kommunen inkommer med korrekta uppgifter i 
sin rapportering.  
 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00097. KF § 74 - Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av 
ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021. 
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Dnr 2022-00122. KF § 77 – Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi.  

Dnr 2022-00007. KF § 78 – Ombudgetering och resultatfonder 2021. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dnr 2022-00110. KSAU § 165 - Rekrytering av förvaltningschef till förvaltningen 
för Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-01, där nämnden föreslås att godkänna 
redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 
av inkomna domar och beslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Förslaget antas. 
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§ 108 Dnr 2021-00004 
Redovisning av synpunkter och klagomål 
 
Det föreligger inga synpunkter eller klagomål. 
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§ 109 Dnr 2021-00005 
Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser och meddelanden för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 
 

Dnr 2022-00104. Utbetalning för Subventioner av familjehemsplaceringar, 
Socialstyrelsen.  

Dnr 2022-00109. Revisionsplan 2022 för Kungsbacka kommun, Ernst & Young AB. 

Dnr 2022-00108. Utlysning av statsbidrag för merkostnader till följd av sjukdomen 
covid-19 för skyndsamma transporter, ansökningsomgång 4. Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ämnar att inte söka stadsbidraget.  

Dnr 2022-00048. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.5.1-06409/2022. Vid 
IVO:s tillsyn av Onyxvägens gruppbostad genomförde IVO:s inspektörer en rundtur 
i verksamheten. Inget upptäcktes som kunde uppfattas som begränsande eller 
kränkande åtgärder. 

Dnr 2021-00178. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.5.1-20130/2021, 
meddelar om tillsyn på Barn- och Ungaenheten.  

Dnr 2022-00113. Brev till nämnden för Individ- och Familjeomsorg angående 
dokumentet Riktlinjer för ambitionsnivå, från Funkisföräldrarnas arbetsutskott. 
Skrivelsen innehåller ett antal frågor som nämnden ämnar besvara under 
sammanträdet i september 2022.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-01 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisningen 
av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 

Förslaget antas. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 110 Dnr 2019-00334 
Kurser och konferenser 
 
Det föreligger inga kurser eller konferenser.  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 111 Dnr 2019-00337 
Övrigt - anförande 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, genom ordförande Kalle Påsse Sundvall 
(M), tackar tillförordnad förvaltningschef Lotta Nord för hennes arbete i nämnden 
och förvaltningen. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) tackar nämndens ledamöter samt ersättare, 
förvaltningen och sekreterare för allt fantastiskt arbete denna terminen och önskar en 
trevlig sommar. 

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

Förslaget antas. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 112 Dnr 2022-00010 
Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar 
och beslut 
 
Det föreligger inga lex Sarah.  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 113 Dnr 2019-00338 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken, FB 
 

Omedelbar justering. Sekretessärende, se separat protokoll. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 114 Dnr 2019-00339 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken, FB 
 

Omedelbar justering. Sekretessärende, se separat protokoll. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-06-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 115 Dnr 2019-00340 
Umgängesbegräsning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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