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§ 27 Dnr 2019-00351 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner dagordningen. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar om nämnden godkänner dagordningen 

och finner att så sker. 
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§ 28 Dnr 2020-00385 

Det Goda samtalet - Kamratföreningen Länken i Kungsbacka 

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 Kamratföreningen Länken i 

Kungsbacka välkomna till nämndens sammanträde för att informera om sin förening 

och verksamhet.  

 

Representanterna Åke Fors och Lennart Johnsson från Kamratföreningen Länken i 

Kungsbacka lämnar en kortfattad beskrivning om sig själva och förklarar vidare att 

föreningen har funnits länge i Kungsbacka och att föreningen har ett hus Gårdskulla 

med tre rum för boende, som köptes på 60-talet. I dagsläget är det cirka ett tjugotal 

betalande medlemmar.  

 

Kamratföreningen Länken har aktiviteter till gemenskap, bland annat, kortspel, 

biljard, på tisdagar serveras mat och snart ska boulebanan ställas ordning på 

fastigheten.  

 

Grunduppgiften idag är gemenskap, samtal och stöd. Förr var medlemmar i 

föreningen ute och pratade på skolorna förklarar Lennart Johnsson men det gör man 

inte nuförtiden. 

 

Föreningen önskar mer kunskaper om drogberoende hos unga och önskar ett 

samarbete för att utbyta erfarenheter och kompetens med Individ & 

Familjeomsorgen. 

 

Verksamhetschef Ann Törnqvist ser positivt till möjligheten att skapa kontakt för ett 

eventuellt samarbete från egen verksamhet för att utbyta erfarenheter och kompetens. 

 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) tackar å nämndens vägnar för deltagandet och 

ser framemot det fortsatta goda samtalet. 
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forts. § 28 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 29 Dnr 2020-00101 

TEMA - Utvecklande medarbetarskap  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Johan Sandström informerar kort om utvecklande medarbetarskap och 

förklarar att det är dags att börja jobba med utvecklande medarbetarskap på riktigt 

och koppla ihop utvecklande ledarskap med utvecklande medarbetarskap. 

Forskningen som Kungsbacka utgår ifrån är kopplat till försvarshögskolan där 

utvecklande ledarskap är hämtat ifrån. Samma forskare Gerry Larsson har nu forskat 

inom utvecklande medarbetarskap och kopplar ihop dessa teorier/begrepp. 

  

Johan Sandström förklarar avslutningsvis att arbetsplatskulturen tillsammans med 

kriterierna för utvecklande ledarskap och utvecklande medarbetarskap tydliggör sam

syn och önskade beteenden för att stärka Ett Kungsbacka och nå vision och mål. 

Själva begreppet medarbetarskap kanske är nytt, men det utvecklande 

medarbetarskapet är redan en del av Kungsbackas arbetsplatskultur och Kungsbackas 

ledarskapskriterier. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 30 Dnr 2021-00247 

Utkast till riktlinjer för ambitionsnivåer, Familjehemsenheten och 
Öppenvård Barn & Unga - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar om att utkastet avseende Öppenvård 

Barn & Unga utgår då dokumentet behöver förtydligas kring insats och metod. 

Vidare informerar Ann Törnqvist tillsammans med Ida Låstbom, projektledare och 

Anette Bernhardt, enhetschef, om utkast till riktlinjer för ambitionsnivåer, 

Familjehemsenheten, samt svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer – Familjehemsenheten, 2022-03-08 

Utkast för Riktlinje för ambitionsnivåer – Öppenvårdsenheten Barn & Unga, 2022-

03-08 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 31 Dnr 2022-00059 

Riktlinjer för ambitionsnivåer, Funktionsstödsenheten och Vuxen 
öppenvård - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Öppenvårdsenheten Vuxen och 

Funktionsstödsenhetens kapitel, som ingår i huvuddokumentet Riktlinje för 

ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

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 inom förvaltningen 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. Efter diskussion har en referensgrupp tagit del 

av kapitlet och återkopplat med synpunkter. I referensgruppen deltar förvaltningens 

jurist, socialt ansvarig samordnare, utvecklingsledare samt arkivarie och 

dataskyddskontakt. Fackliga representanter för Akademikerförbundet har beretts 

möjlighet att läsa och lämna kommentarer löpande under arbetets gång. På 

nästkommande nämndsammanträde fattar nämnden beslut om att anta kapitlet. 

Till nämndsammanträdet i mars är två kapitel färdigställda.   

Beslutsunderlag 

Se, jämte Funktionsstödsenhetens- och Öppenvårdsenhetens kapitel, förvaltningens  

tjänsteskrivelse, 2022-03-08, där det föreslås att nämnden antar Öppenvårdsenheten 

vuxen och Funktionsstödsenhetens kapitel, som ingår i huvuddokumentet Riktlinje 

för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

 

Öppenvårdsenheten vuxens kapitel, 2022-03-07 

Funktionsstödsenhetens kapitel, 2022-03-07 
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Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att anta Öppenvårdsenheten 

vuxen- och Funktionsstödsenhetens kapitel, som ingår i huvuddokumentet Riktlinje 

för ambitionsnivåer – Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

Förslaget antas. 
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§ 32 Dnr 2019-00247 

Förslag till förfrågningsunderlag för ledsagning och avlösarservice 

 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar förfrågningsunderlag för ledsagning 

och avlösarservice.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 20 maj 2021, § 79, antogs Årsplan för 

konkurrensutsättning 2022 – vidare framgick det att förvaltningen under 2022 ska 

fokusera på att uppdatera förfrågningsunderlaget med lag om valfrihetssystem, LOV, 

för ledsagning och avlösarservice. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte förfrågningsunderlaget, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-02, där det 

föreslås att nämnden antar förfrågningsunderlag för ledsagning och avlösarservice.  

Förfrågningsunderlag för ledsagning och avlösarservice 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall(M) föreslår nämnden att anta förfrågningsunderlag 

för ledsagning och avlösarservice.  

Förslaget antas. 
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§ 33 Dnr 2021-00175 

Information om dataskyddsarbetet inom Individ & Familjeomsorg 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddskontakt Elin Forsne informerar om vad som har hänt under år 2021 

beträffande arbetet med dataskydd inom Individ & Familjeomsorg.  

Vidare förklarar Elin Forsne att förvaltningen hanterar dagligen stora mängder 

känsliga och skyddsvärda personuppgifter. Dessa måste lagras på rätt sätt, delas rätt 

enligt behörighet och skyddas på en nivå som är lämplig med tanke på känsligheten. 

Vidare finns det ett stort behov av att säkra digitala lösningar som kan garantera att 

sekretess och dataskydd efterlevs. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Dataskyddsarbetet hos Individ & Familjeomsorg, förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2022-03-04, där det föreslås att nämnden noterar informationen till 

protokollet. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Karin Malmsten, dataskyddsombud, kommunledningskontoret  
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§ 34 Dnr 2021-00256 

Information om Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden 
granskning 2021 - Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddskontakt Elin Forsne informerar om Dataskyddsombudets rapport efter 

regelbunden granskning 2021. 

Av granskningen framgår det bland annat att det inte framkommit annat än att 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg i allt väsentligt möter de övergripande kraven 

inom flera av de granskade områdena.  

En bidragande faktor till detta bedömer dataskyddsombudet är att verksamheten har 

kompetenta krafter och resurser inom både lednings- och stödorganisationen som 

samverkar inom och utanför nämndens ansvarsområde och har en god insikt om 

verksamhetens risker och utvecklingsbehov.  

Åtgärder och uppföljning  

• Komplettera behandlingsregistret med de uppgifter som saknas eller behöver 

förtydligas enligt art. 30.1 a och g GDPR samt 3 kap. 3 § 

brottsdataförordningen (2018:1202) för den behandling som faller under 

brottsdatalagen. Korrigera förändringar som gjorts över tid i den faktiska 

behandlingen så att förteckningen speglar utförandet så som det ser ut idag. 

En rekommendation är att systematisera underhållet och fastställandet av 

registret minst årligen.  

• Genomför tröskelanalys för samtliga riskbehandlingar inom nämndens 

ansvarsområde samt efterföljande konsekvensbedömning för de behandlingar 

där det visar sig behövas, inbegripet den behandling som faller under 

brottsdatalagen 3 kap. 7 §. Flera behandlingar av samma art kan med fördel 

omhändertas i samma konsekvensbedömning och genomföras i samverkan 

med andra nämnder som utför liknande behandling i sin verksamhet. 

• Uppföljning av åtgärder som vidtas för att omhänderta granskningens 

resultat, kommer att ingå i nästkommande regelbundna granskning som 

planeras under hösten 2022 

Beslutsunderlag 

Slutrapport - Granskning av dataskydd, 2021-12-01 

Beslutsgång 

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

protokollet. Förslaget antas. 
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§ 35 Dnr 2021-00273 

Översyn av självkostnadspriset på måltider inom daglig verksamhet 
2022 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

lunch, för 2022 till 67 kronor inklusive moms per portion, inom daglig verksamhet 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Därefter ska årlig 

höjning av avgiften ske enligt Service taxa.  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om de årliga ändringarna till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid fullmäktiges sammanträde den 12 december 2017, framgick det om ny översyn 

av självkostnadspris skulle göras under 2020. Någon översyn har inte genomförts.  

Insatser till enskilda personer som sker enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut 

skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till 

verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse. Det vill säga i 

den biståndsbedömda insatsen för daglig verksamhet enligt LSS, ingår inte lunch. 

Kungsbackas serviceförvaltning har gjort prishöjningar för lunchmaten som Individ 

& Familjeomsorg köper till daglig verksamhet inom LSS. 

Nämnden behöver se över självkostnadspriset på måltider inom daglig verksamhet, 

dels för fullmäktiges beslut om översyn av självkostnadspriset, dels av prishöjningar 

på Service för lunch som serveras inom daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-04, där det föreslås att nämnden föreslår 

att kommunfullmäktige fastställer lunch, för 2022 till 67 kronor inklusive moms per 

portion, inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Därefter ska årlig höjning av avgiften ske enligt Service 

taxa samt att kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om de årliga 

ändringarna till Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas 

till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2017, § 196 
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forts. § 35 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa lunch, för 2022 till 67 kronor inklusive moms per 

portion, inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Därefter ska årlig höjning av avgiften ske enligt Service 

taxa, vidare att kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om de årliga 

ändringarna till Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas 

till kommunfullmäktige. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 36 Dnr 2021-00326 

Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024-2025 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 
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§ 37 Dnr 2022-00008 

Kvalitetsberättelse 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska förvaltningen 

årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen beskriver det 

kvalitetsarbete som genomförts inom Individ & Familjeomsorgs samtliga 

verksamhetsområden under 2021. Kvalitetsberättelsen utgör en översiktlig bild och 

omfattar huvudsakligen socialtjänstens område. 

Den sammantagna bedömningen är att det inom Individ & Familjeomsorg bedrivs ett 

omfattande och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de sex områden för god 

kvalitet som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Kvalitetsberättelse, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18, där det 

föreslås att nämnden godkänner Kvalitetsberättelsen 2021. 

Kvalitetsberättelse 2021 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna 

Kvalitetsberättelsen 2021. 

Förslaget antas. 
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§ 38 Dnr 2022-00009 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla vårdgivare har en skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsarbetet under 2021 har fortsatt till stor del präglats av 

Coronapandemin. Ett stort fokus förutom att minska smittspridning har varit att 

genomföra vaccination mot Covid-19 i verksamheten. 

Sammantaget är bedömningen att den kommunala hälso- och sjukvården i 

förvaltningen är av god kvalitet utifrån den statistik, granskningar och uppföljningar 

som genomförts under året. 

Beslutsunderlag 

Nämnden för Vård & Omsorgs beslut, 2022-02-16, § 1 

Patientsäkerhetsberättelsen, 2022-01-16 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 39 Dnr 2021-00343 

Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, Från delar till 

helhet, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet (SOU 2021:93) till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet (SOU 2021:93) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som 

utredningen lämnar är bra och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

instämmer i utredningens förslag som helhet och vill särskilt betona några avgörande 

förutsättningar och förslag. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte yttrande på remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07, 

där det föreslås att nämnden avger yttrande på remissen, Från delar till helhet, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 

(SOU 2021:93), till kommunstyrelsen. 

Yttrande över remiss, 2022-03-07 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen 2021-12-14 

Från delar till helhet, SOU 2021:93 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande på 

remissen, Från delar till helhet, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 

personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till kommunstyrelsen. 

Förslaget antas.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2022-00041 

Remiss - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott  
(SOU 2022:1) 

 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, - Förbättrade 

åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Förbättrade åtgärder när barn misstänks 

för brott (SOU 2022:1) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som 

utredningen lämnar är bra och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

instämmer därför i utredningens förslag som helhet. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte yttrande på remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07, 

där det föreslås att nämnden avger yttrande på remissen, - Förbättrade åtgärder när 

barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss, 2022-03-07 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-02-08 

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande på 

remissen, - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till 

kommunstyrelsen. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (34) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-03-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 41 Dnr 2019-00350 

Information från förvaltningen 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar från verksamhetschef Maria Udén 

Lohnér i följande punkter. 

• Många chefer lägger mycket tid på bemanning och känner en stor oro inför 

sommarens bemanningsläge med att kunna få tillräckligt med vikarier. 

• Bygget med ny service- och gruppbostad på Dioritvägen löper på med 

planering för öppnande i början av september. Rekryteringen har startat upp 

och behovet är cirka 20 medarbetare.   

• Individ & Familjeomsorg hyr in sig på Pölagården det är vård- och omsorgs 

lokaler ”äldrelägenheter”. Förvaltningen kommer att starta upp med några få 

lägenheter och därefter utökas det succesivt med fler lägenheter.  Uppstart av 

Pölagården kommer att ske från den 1 maj 2022.  

• Det finns behov av att se över och utveckla arbetet dels med 

stödbehovsmätningar, dels med uppföljningarna av dessa. En referensgrupp 

är tillsatt för att se över hur arbetet med uppföljningar bäst kan göras. 

Utvecklingsledare från utvecklingsenheten kommer hålla i arbetsgruppen. 

Ann Törnqvist informerar från verksamhetschef Diana Brovall i följande punkter. 

• Korttidsverksamheten förbereder sig för att ta emot barn och ungdomar som 

är på väg till kommunen från köpta platser. 

• Försöket med Wellbee (användarvänlig app och webbverktyg till 

vardagsplanering för alla med behov av kognitivt stöd) har slagit väl ut. 

Förvaltningen går nu vidare med att köpa licenser. 

• Inom enheten kommer Joyvest (ett hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning eller funktionsvariabilitet) att testas. Joyvest är en väst 

som man tar på sig och som spelar musik vid kroppens rörelse. Tanken är att 

västen ska inspirera till rörelse för att brukaren ska må bättre exempelvis 

genom att bli av med överskottsenergi, minska ångest, bevara rörlighet i 

kroppen med mera. 

• Rekrytering av enhetschef pågår då nuvarande har fått tjänsten som 

verksamhetschef.   
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forts. § 41 

Personalchef Johan Sandström informerar i följande punkter. 

• Hållbar schemaläggning 

• Sjukfrånvaro  

Verksamhetschef Ann Törnqvist informerar i följande punkter. 

• Med anledning av förhållandet i Ukraina har vi utifrån reglementet sett över 

våra familjehem ifall det kommer ensamkommande. Vi har skapat en e-tjänst 

där intresse kan anmälas. Vi har fått in 20 intresseanmälningar och har haft 

ett inledande informationsmöte.  

• För att kunna möta kommuninvånarna mer digitalt samarbetar vi med 

utvecklingsenheten. 

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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§ 42 Dnr 2021-00006 

Anmälan av ordförandebeslut 

 

Det föreligger inga ordförandebeslut. 
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§ 43 Dnr 2021-00008 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda 

delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

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, 4 och 16 

februari 2022. 

Delegationsrapport enligt listor (i Combine avser myndighet individ- och 

familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 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 

2022-02-01 – 2022-02-28 

Attester 

2022-02-01 – 2022-02-28 

Avtal 

Dnr 2022-00051. Avtal – mellan Socialjour Göteborgs Stad och Individ & 

Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun 

Dnr 2021-00005. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00005. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal - Iris utvecklingscenter Hestra, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal - Positivum Vård och Behandling AB, 

Vuxenenheten. 
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forts. § 43 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal - Konsulentstödd Jourhemsvård, Barn och Unga. 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal – HVB Caremore AB, Barn och Unga. 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal – Stödboende - Gryning AB, Barn och Unga. 

Dnr 2022-00003. Kartläggningsavtal – Humana AB, Barn och Unga. 

Dnr 2022-00034. Avtal - Handledningsuppdrag - Psykologkonsult AB, 

Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Konsulentstödd familjehemsvård - Gryning Vård 

AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Konsulentstödd familjehemsvård - Gryning Vård 

AB, Familjehemsenheten. 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Konsulentstödd familjehemsvård - Humana AB, 

Familjehemsenheten. 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Konsulentstödd familjehemsvård - Humana AB, 

Familjehemsenheten. 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Konsulentstödd familjehemsvård - Humana AB, 

Familjehemsenheten. 

Övrigt  

Dnr 2022-00047. Anmälan om personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2022-00044. Anmälan om personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2020-00247. Återredovisning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,  dnr 

3.2.2-30480/2021, över begäran om tillsyn av bostad med särskild service för barn 

eller ungdom vid Lilla Grönkulla i Kungsbacka kommun. 

Dnr 2022-00018. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-

40460/2021, över begäran om ett ej verkställt beslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS.  

Dnr 2022-00019. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.31-

3067/2021, över begäran om ett ej verkställt beslut enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS.  

Dnr 2022-00020. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-

40595/2021, över begäran om ett ej verkställt beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.  

Dnr 2022-00028. Avslagsbeslut vid begäran om allmän handling.  
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Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 – 

2022-02-28. 

Beslutsgång 

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

inkomna domar och beslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 44 Dnr 2021-00007 

Redovisning av domar och beslut 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar 

och beslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 14437- L1, daterad 2022-01-26, saken; Individen har 

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

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår individens 

överklagande.  

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00097. KF § 4 - Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 2021. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för perioden 2022-02-01 – 

2022-02-28. 

Beslutsgång 

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

inkomna domar och beslut för perioden 2022-02-01 - 2022-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 45 Dnr 2021-00004 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna 

synpunkter och klagomål, för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Dnr 2022-00037. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot ett klagomål 

gällande Björkris servicebostad som bedrivs enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. 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.  

Dnr 2022-00053. Inkommit klagomål från förvaltare inom bostad med särskild 

service angående dåligt bemötande och stöttning till huvudmannen.  

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, för perioden 2022-02-

01 – 2022-02-28. 

Beslutsgång 

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

inkomna synpunkter och klagomål, för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 46 Dnr 2021-00005 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser och meddelanden för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Dnr 2022-00039. Samordningsförbundet Halland – Styrelseprotokoll, 2022-01-17. 

Dnr 2022-00048. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.5.1-06409/2022, 

meddelar om tillsyn hos Onyxvägens gruppboende. 

Dnr 2022-00049. Socialstyrelsen - Statsbidrag för 2022 för subventioner av 

familjehemsplaceringar 

Dnr 2022-00052. Kommunstyrelsen - Inbjudan att söka bidrag för 2022 - 

Redovisning av 2021 år klimatbidrag. 

Dnr 2022-00055. Socialstyrelsen - Utlysning av Statsbidrag till kommuner för arbete 

mot våld i nära relationer 2022. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03, där det föreslås att nämnden 

godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2022-

02-01 – 2022-02-28. 

Beslutsgång 

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

inkomna skrivelser och meddelanden för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Förslaget antas. 
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§ 47 Dnr 2019-00334 

Kurser och konferenser 

 

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

Övrigt - presentation 

 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) med nämnden hälsar Märta Lycken, 

utvecklingschef, välkommen till Individ & Familjeomsorg. 

Märta Lycken, utvecklingschef, lämnar en kortfattad beskrivning om sig själv och 

tidigare erfarenheter.  

Beslutsgång 

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

protokollet.  

Förslaget antas. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-03-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 49 Dnr 2022-00010 

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 eller arbetsmiljö och 

därför inte bedöms inom ramen för lex Sarah; 

Dnr 2022–00012 – gäller spolning av kateter. 

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

Dnr 2021–00305 – gäller ovan vikarie inom personlig assistans, inget 

missförhållande. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-09, 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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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-03-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

§ 50 Dnr 2019-00338 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket 
föräldrabalken 

 

Omedelbar justering, sekretessärende, separat protokoll. 

 


