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 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare   

1.  Godkännande av dagordningen 

 

2019-00351  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

dagordningen. 

2.  Det Goda samtalet - God mans 

och förvaltar föreningen i 

Kungsbacka 

 

2020-00385  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.  

3.  TEMA - Återkoppling 

hälsoundersökningar av 

placerade barn 

 

2020-00101  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.  

4.  Riktlinjer för ambitionsnivåer 

gemensamma inledande kapitlet 

och Öppenvårdsenheten barn- 

och unga - Nämnden för Individ 

& Familjeomsorg 

 

2022-00059  Förslag till 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.  

5.  Ny departementsremiss - Sänk 

tröskeln till en god bostad 

 

2022-00098  Förslag till beslut 

Nämnden för individ och familjeomsorg ställer sig 

positiva till Departementsremissen - Sänk tröskeln 

till en god bostad.  
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6.  Samrådsutskick Detaljplan för 

blandad stadsbebyggelse inom 

Sydöstra Centrum etapp 1 i 

Kungsbacka 

 

2022-00114  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg tillstyrker 

framtagen Detaljplan för blandad stadsbebyggelse 

inom Sydöstra Centrum etapp 1 i Kungsbacka i 

Kungsbacka. Men vill samtidigt påminna ett stort 

behov av små och billiga lägenheter. 

7.  Sekretesserinran BI-projekt 

 

2022-00129  Förslag till 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. 

8.  Tillämpning av avgift för 

korttidsboende 

 

2020-00328  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

tillämpning av avgift för korttidsboende.  

9.  Information om sökta 

statsbidrag 2022 

 

2022-00084  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet. 

10.  Information från förvaltningen 

 

2019-00350  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar 

informationen till protokollet.  

11.  Anmälan av ordförandebeslut 

 

2021-00006  Förslag till beslut 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 

12.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

2021-00008  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisning av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2022-05-01 - 2022-05-31. 

13.  Redovisning av domar och 

beslut 

 

2021-00007  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2022-05-01 - 2022-05-31. 
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14.  Redovisning av synpunkter och 

klagomål 

 

2021-00004  Förslag till beslut 

Det föreligger inga synpunkter eller klagomål. 

15.  Redovisning av skrivelser och 

meddelanden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner 

redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2022-05-01 - 2022-05-31. 

16.  Kurser och konferenser 

 

2019-00334  Förslag till beslut 

Det föreligger inga kurser eller konferenser.  

17.  Övrigt 

 

2019-00337  Förslag till beslut 

    

18.  Information om lex Sarah samt 

redovisning av rapporter, 

utredningar och beslut 

 

2022-00010  Förslag till beslut 

Det föreligger inga lex Sarah.  

19.  Nedläggning av 

faderskapsutredning enligt 

Föräldrabalken, FB 

 

2019-00338  Förslag till beslut 

Sekretessärende. 

20.  Nedläggning av 

faderskapsutredning enligt 

Föräldrabalken, FB 

 

2019-00339  Förslag till beslut 

Sekretessärende. 

21.  Umgängesbegräsning enligt 

lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, 

LVU 

 

2019-00340  Förslag till beslut 

Sekretessärende. 

 

Kalle Påsse Sundvall (M) 

ordförande 

Josefine Jönsson 

Nämndsekreterare 

 


