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§ 124 Dnr 2022-00221 
Initiativärende (S) - Kvalitets-och säkerhetsanalys gällande nyss 
antagna riktlinjer 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att lämna nämndinitiativet utan 
åtgärd eftersom: 

• I samband med att nämnden antog riktlinjerna beslutades även att riktlinjerna ska 
följas upp årligen med start under första kvartalet år 2023. 

• Det finns inga begränsningar i riktlinjerna, det är hela tiden individens behov som 
styr. 

• När det gäller utjämningssystemet enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade så är det inga pengar som tillfaller Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg utan de finns centralt i kommunen. 

Reservation 
Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) väcker vid sammanträdet 
ett initiativ om - Kvalitets-och säkerhetsanalys gällande nyss antagna riktlinjer. 
Förslagsställaren förklarar att en grupp föräldrar till barn med funktionshinder har 
lyft problematiken med att de nyss antagna riktlinjerna är begränsande på ett sätt som 
inte är förenligt med lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 

Förslagsställaren vill att: 

• En riskanalys görs för att se vad dessa riktlinjer kan få för konsekvenser 
gällande att individer faktiskt inte får det stöd de behöver för att tillgodose de 
behov som föreligger. 

• En översyn görs för att helt ta bort dessa begränsande riktlinjer och se över 
alternativa lösningar. Gärna med inspiration från Falkenbergs kommun. 

• Nämnden får en dragning om LSS-utjämningssystemet och hur detta påverkar 
kommunens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende - Kvalitets-och säkerhetsanalys gällande nyss antagna riktlinjer, 2022-
08-31 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-09-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

forts. § 124 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gunilla Apler (M) yrkar att nämnden lämnar nämndinitiativet utan 
åtgärd eftersom: 

• I samband med att nämnden antog riktlinjerna beslutades även att riktlinjerna ska 
följas upp årligen med start under första kvartalet år 2023. 

• Det finns inga begränsningar i riktlinjerna, det är hela tiden individens behov som 
styr. 

• När det gäller utjämningssystemet enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade så är det inga pengar som tillfaller Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg utan de finns centralt i kommunen. 

Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) yrkar bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels hennes 
eget avslagsyrkande, dels Sture Andréassons (S) och Birgitta Tingdals (S) 
bifallsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
hennes eget förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst till Gunilla Aplers (M) förslag.  

Nej-röst till Sture Andréassons (S) med fleras förslag. 

Ordföranden finner att nämnden, med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster, beslutar enligt 
Gunilla Aplers (M) förslag det vill säga hennes eget förslag. 
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från att  
rösta 

Gunilla Apler (M)  X   

Heidi Sjöstedt (M)  X   

Agnes Karlsson (M)  X   

Bo Dahlström (M)  X   

Inga-Lill Kihlberg (C)  X   

Madelene Höök (L)  X   

Mats Nyberg (KD)  X   

Carita Boulwén (SD)  X   

Elisabeth Svensson (SD)  X   

Birgitta Tingdal (S)   X  

Sture Andréasson (S)   X  

 

Beslutet skickas till 
Elisabeth Lyckevall (S), Sture Andréasson (S) och Birgitta Tingdal (S) 
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