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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Riktlinjer för ambitionsnivåer - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
  

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Vuxenenheten, Familjehemsenheten och Familjerättens 
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 – 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 maj är ovan tre kapitel färdigställda och ändringar från presenterat utkast är 
markerade med rött.  
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VI Enhetens uppdrag 

Vuxenenhetens grunduppdrag är att aktivt sörja för att kommuninvånare med missbruksproblematik av 
spel, alkohol, droger eller flyktiga lösningsmedel, dess anhöriga, våldsutsatta och våldsutövare i nära 
relation - i samförstånd så långt det är möjligt - får adekvata stödinsatser med barnperspektivet i 
beaktande. Det åstadkommer enheten genom att utreda, motivera, tillämpa evidensbaserad praktik, 
erbjuda psykosocialt stöd, skydd och samtalsbehandling med ett bemötande som respekterar individens 
integritet.  

Vuxenenheten ska också bedöma behov av insatser för kvarboende och boendefrågor inom ramen för 
hyreslagen och de särskilt sårbara målgrupper som inte har förmåga att skaffa bostad på egen hand och 
har ett vård- och behandlingsbehov.  

Socialsekreterare på Vuxenenheten har som uppgift att utreda, besluta, samordna och följa upp behov av 
stöd, hjälp och behandling för Vuxenenhetens målgrupp enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM).  

 

V2 Målgrupp och avgränsningar 
Vuxenenhetens målgrupp kan delas in i fyra delar,  

- Missbruk 
- Våld i nära relation  
- Avhoppare 
- Boendefrågor 

 
V2.1 Missbruk  

Målgrupp är personer från 20 år och uppåt som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, lösningsmedel eller spel om pengar och behovet av stöd ej redan tillgodoses av annan 
huvudman exempelvis hälso- och sjukvården, företagshälsovård, arbetsgivare eller egenbekostad vård. 
För ungdomar upp till 20 år med missbruksproblematik sker handläggning av Barn- och 
ungdomsenheten.  

I målgruppen ingår också personer med samsjuklighet. Med samsjuklighet menas här att en person 
uppfyller diagnostiska kriterier för skadligt bruk eller beroende och samtidigt för någon annan form av 
psykiatrisk diagnos1. Samsjuklighet är vanligt vid spelproblem. Personer med spelmissbruk eller 
spelberoende och samtidigt substansmissbruk eller med en samtidig annan psykiatrisk diagnos kan 
generellt ha sämre hälsa än de som enbart har spelmissbruk. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för funktionsnedsättningar som ger sig 
tillkänna i barndomen och är relaterade till hjärnans funktioner. Med neuropsykiatriska funktionshinder 
avses autismliknande tillstånd, Autism, Aspergers syndrom, ADHD och Tourettes syndrom. Ofta krävs 
samverkan mellan flera verksamhetsgrenar inom nämnden samt även med psykiatri, beroendevård, 
habilitering med mera.  
 
Det är väl bevisat i befolkningsstudier att personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem har en klart 
ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Mer än dubbelt så många jämfört med 
befolkningen i övrigt har någon gång under livet haft en psykiatrisk diagnos. Det omvända sambandet 
gäller också. Det är vanligare att personer som någon gång haft en psykiatrisk diagnos också har haft 
problem med alkohol och/eller narkotika jämfört med befolkningen i övrigt. Dessa personer utgör en 
heterogen grupp med problem av varierande svårhetsgrad, men har det gemensamt att de är i behov av 
insatser från flera myndigheter eller vårdgivare. 
 

 
1 Socialstyrelsen, 2015 
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V2.2 Våld i nära relation 

Målgrupp är personer från 20 år som utsätts för våld eller utsätter närstående för våld och behovet av 
stöd inte tillgodoses av annan huvudman. För ungdomar upp till 20 år som är våldsutsatta eller utsätter 
någon närstående för våld sker handläggning av Barn- och ungdomsenheten.  
 
Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Vad gäller grovt och upprepat 
våld i nära relation är det vanligast att det är en kvinna som utsätts av en partner eller före detta partner. 
 
Våldet tar sig olika uttryck. Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt en definition av våld utifrån 
fyra olika våldstyper. Dessa är fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld samt försummelse. 
Konsekvenserna kan vara omedelbara eller latenta och kan bestå under lång tid. WHO:s begrepp söker 
fånga de olika dimensioner som anses nödvändiga för att förstå situationen för en enskild.  
 

Exempel på våldets uttryck  

- Fysiskt våld kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller 
knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, 
sparkar och stryptag.  

- Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Den 
våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering. 

- Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar som att 
tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, 
sexuella trakasserier samt att använda ett sexuellt kränkande språk.  

- Försummelse kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får nödvändig hjälp med 
mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen, 
få för lite, för mycket eller felaktig medicin. Våldet består ofta av en kombination av 
olika handlingar.  

- Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och 
vägra den utsatta att ha insyn i ekonomin.  

- Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga 
tillhörigheter, bohag, värdesaker etcetera.  

- Våld mot husdjur kan ingå i mönstret.  

- Man kan också tala om funktionshinderrelaterat våld. Med det menas handlingar som 
direkt riktar sig mot själva funktionsnedsättningen hos den våldsutsatta och försvårar 
en redan utsatt situation. Våldsutövaren kan exempelvis flytta undan rollatorn eller ta 
ut batterierna ur hörapparaten.  
 

V2.3 Avhoppare 

Målgrupp är vuxna personer över 20 år, som vill avsluta sin kriminella livsstil och som av polisen 
bedömts ha en dokumenterad tillhörighet till ett kriminellt gäng och till organiserad brottslighet.  

Förutsättningar i övrigt:  

 Personen som vill hoppa av/söka insatser ger skriftligt samtycke till att låta de samverkande 
myndigheterna ta del av personuppgifter. 

 Om samtycket ovan inte inkommer, är insatser från Vuxenenheten mycket begränsade. 
 Personen ska, vid behov, genomgå behandling av missbruk. 
 Personens förmåga att klara en förändrad livsstil avgörs av polisens lokala personsäkerhetsenhet 

i Göteborg, utifrån befintlig polisiär underrättelseinformation i samverkan med kommunen. 
 En individuell åtgärdsplan ska upprättas i varje enskilt avhopparärende.  
 Överföring av ansvar för ett individuellt avhopparärende till socialtjänsten ska inte ske för de 

personer som är misstänkta för allvarlig brottslighet som kan leda till en längre tid av 
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frihetsberövande. Om polisen utsett personen som vill bryta livsstil till ett skyddsvärt vittne eller 
att den lever under ett reellt hot om våld mot den egna personen, kvarstår huvudansvaret på 
polismyndigheten. 

Samverkan med polis och eventuellt andra myndigheter är nödvändig. Det är viktigt att polisen kan delge 
socialtjänsten sina bedömningar kring hot och risker för utsatthet avseende personen som vill hoppa av. 
Det skulle också kunna handla om ändrad folkbokföring eller skyddade personuppgifter. Erfarenheter 
från Göteborg har påvisat att behov av tillgång till sjukvård och avgiftning är väsentlig, då en majoritet 
av de som utövar organiserad brottslighet och gängkriminalitet har missbruksproblem.    

 

V2.4 Boendefrågor - Särskilt sårbara grupper 

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att människor som bor eller vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp som de behöver. För att få rätt till bistånd krävs att den sökande inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Det innebär att var och en i första 
hand är skyldig att försörja sig själv och sin familj inom ramen för sin förmåga. I detta ingår också 
ansvar för att ordna bostad, vilket innebär att den bostadslöse själv får söka bostad via 
bostadsförmedling, bostadsföretag, andrahandsförmedlingar eller på annat sätt försöka ordna sin 
bostadssituation. 
 
Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få bostad av socialtjänsten. 
Tre grupper har en lagstadgad allmän rätt till bostad, nämligen: 

1. Personer med vissa funktionshinder. Handläggs av Funktionsstödsenheten, Individ & 
Familjeomsorg (IF) 

2. Äldre med särskilda behov som inte klarar sitt boende. Handläggs av Vård & Omsorg (VO) 

3. Personer som söker asyl i Sverige. Migrationsverket. Handläggs av Etableringsenheten, 
Gymnasium & Arbetsmarknad 

För de två förstnämnda grupperna anges det yttersta ansvaret i socialtjänstlagen genom bestämmelserna 
som regleras i 5 kap. 5 och 7 §§, samt biståndsrätten i 4 kap. 1§ i samma lag. 

Enligt prejudicerande domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Kammarrätterna har socialtjänsten 
en skyldighet att ge bistånd till enskilda i form av bostäder. Det gäller när den enskilde är helt bostadslös, 
står långt ifrån bostadsmarknaden och har speciella svårigheter att skaffa en bostad, på grund av 
exempelvis missbruk, kriminalitet, skuldsättning eller psykisk sjukdom.  

För att beviljas boende via Vuxenenheten, enligt 4 kap. 1 § SoL, behöver personen vara myndig (för att 
kunna teckna ett hyresavtal) och uppfylla följande tre kriterier.   
 

1. Vara helt bostadslös/hemlös och sakna tak över huvudet.  

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer. Den här breda 
definitionen av hemlöshet har använts sedan år 2011. Den lyfter fram att hemlöshet 
kan bero på såväl strukturella som individuella faktorer. Hemlöshet är inte en egenskap 
utan en situation som en person kan befinna sig i, under olika lång tid. 

Situation 1: Akut hemlöshet. Hit räknas exempelvis personer som sover ute eller 
i trappuppgångar, bilar, tält och liknande. Även de som övernattar på 
akutboende, härbärge samt i jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. 

Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende. Intagen eller inskriven på en 
kriminalvårdsanstalt, eller annan institution, stödboende och ska flytta därifrån 
inom tre månader, men inte har någon bostad att flytta till. 

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar. Boende i någon av socialtjänstens 
särskilda boendelösningar, där boendet är förenat med tillsyn och särskilda 



 Riktlinje för ambitionsnivåer ‒ Antagandehandling 
 
 

7 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • individ.familjeomsorg@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

villkor eller regler. Det gäller exempelvis försökslägenheter, träningslägenheter 
och sociala kontrakt. 

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende. Bor tillfälligt och utan kontrakt hos 
kompisar, bekanta, familj och släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos en privatperson. 

 

2. Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad.  

Detta avser speciella svårigheter hos den enskilde och inte generella svårigheter i en 
stor stad med bostadsbrist. 

Det är kombinationen av olika svårigheter och den individuella prövningen som måste 
ligga till grund för om den enskilde har en speciell svårighet. En speciell svårighet att 
skaffa bostad kan utgöra stora skulder, i synnerhet hyresskulder i kombination med 
social problematik. Det räcker inte enbart med skuldproblematik eller 
betalningsanmärkning. Den enskilde ska ha uttömt sina egna möjligheter att skaffa 
bostad genom att ha sökt på arenor för bostäder, andrahandsmarknaden och i andra 
kommuner.  

 

3. Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att skaffa en bostad. 

Av rättspraxis framgår att följande grupper i särskilda fall kan omfattas av rätt till 
bistånd i form av boende med stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller stöd i att söka 
bostad på egen hand: 

 Personer med missbruk. Gruppen avser personer där missbruket medför ett 
behov av stöd i boendet på sin väg mot drogfrihet. Kan även avse personer som 
behöver stöd i att bibehålla nykterhet. Det är viktigt att bedöma den enskildes 
motivation och ansvarstagande, att den som söker vill ha hjälp att bli fri från sitt 
missbruk. Ett boendebeslut är en del av helhetssynen i rehabiliteringen där 
boendet kan vara ett stöd för personen att kunna hantera sin situation och 
missbruk. Missbruket i sig utgör ingen rätt till bistånd i form av boende. 

Personer med funktionshinder kan drabbas av den allmänna bostadsbristen och 
behöver nödvändigtvis inte omfattas av de nämnda grupperna som ger laglig 
allmän rätt till bostad.  

3. Personer som på grund av ekonomiska svårigheter eller skulder inte accepteras 
av hyresvärd. Dessa personer har skulder som på grund av omfattning och 
innehåll inte är möjliga att åtgärda inom överskådlig tid. Personen har uttömt alla 
egna möjligheter, sökt olika lösningar under en längre tid (oftast flera år). Enbart 
ekonomiska skulder är inte grund för att beviljas bistånd till boende.  
 

Övriga grupper att beakta  

- Barnperspektivet ska alltid beaktas i ärenden om bistånd enligt SoL. Det innebär att värdera 
vilka följder olika beslut får för barnet, utan att för den sakens skull ta över föräldrarnas 
ansvar. Att vara förälder utgör i sig ingen rätt till bistånd i form av boende. Förälders 
förmåga att söka bostad på egen hand måste utgöra en del i prövningen. Har föräldern inga 
speciella svårigheter att söka bostad på egen hand, har hen inte rätt till bistånd i form av 
bostad. Rätten till bistånd i form av bostad är avhängigt huruvida vederbörande behöver bo 
med stödinsatser eller inte. Kan en familj ”bo bra” det vill säga betala hyra i tid, inte störa 
sina grannar samt sköta en lägenhet på egen hand utan stöd är det en indikation på att rätten 
till bistånd i form av bostad kan ifrågasättas.  

- Individer som bedöms behöva stöd i att erhålla en bostad efter avtjänat straff för att minska 
risken för återfall i kriminalitet och som en del i en rehabiliteringsprocess.  
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- Våldsutsatta eller våldsutövande som bedöms behöva stöd i att erhålla en bostad för att 
våldet ska upphöra. 

 

V3 Metoder och bedömningsinstrument 
 

V3.1 Missbruk - Standardiserade screening och bedömningsinstrument2  
 
Vuxenenhetens ambition är att arbeta utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende. Riktlinjen innehåller rekommendationer, bedömningsinstrument, medicinska 
test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, 
behandling vid samsjuklighet samt behandling av ungdomar. 
 
De standardiserade bedömningsmetoder som Vuxenenheten använder sig av är rekommenderade enligt 
nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. ”Standardiserade bedömningsmetoder 
används som ett stöd när enskilda personers situation, funktion eller behov ska bedömas av 
professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Med hjälp av standardiserade 
bedömningsmetoder insamlas relevant och tillförlitlig information om enskilda personer som underlag 
för bedömningar. Information från samtliga individer i en målgrupp kan sammanställas för att ge 
kunskap som rör hela målgruppen och de insatser som utförts, och kan användas för 
verksamhetsutveckling. Användningen av standardiserade bedömningsmetoder kan bidra till en 
evidensbaserad praktik. Att använda en standardiserad bedömningsmetod innebär att bedöma en 
situation, funktion eller behov med hjälp av ett vetenskapligt prövat bedömningsinstrument (till exempel 
en checklista eller ett index) och en manual som beskriver hur instrumentet ska användas.”3 
 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Syftet med 
AUDIT är att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal snabbt och enkelt ska kunna 
identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för 
självskattning av den enskilde eller som underlag för en strukturerad intervju.  

DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test) 

DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer med drogrelaterade 
problem. Instrumentet syftar till att ta reda på konsumtionsmönster och drogrelaterade problem av olika 
slag. DUDIT kan vara av värde för att identifiera dem som har problem med drogmissbruk eller 
beroende och för att kunna utesluta dem som inte har sådana problem. 

ASI (Addiction Severity Index) 

ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och 
beroendeverksamhet. Den finns i två varianter, en grundintervju (ASI Grund) och en 
uppföljningsintervju (ASI Uppföljning). 

Huvudsyftet med ASI är att kartlägga den enskildes problemsituation. Det ger en grund för bedömning 
av hjälpbehovet och är ett verktyg för vidare vårdplanering. ASI-intervjun kan också användas för 
uppföljning och utvärdering i de fall båda intervjuerna har genomförts. 

ASI Grund är en personlig intervju som genomförs med en person i behov av hjälp för problem med 
alkohol och narkotika. Intervjun bör genomföras vid någon av de inledande kontakterna. Den omfattar 
sju livsområden och består av sammanlagt 180 frågor. Förutom bakgrundsfrågor finns det frågor om 

 
2 Socialstyrelsen, 2019 
3 Om standardiserade bedömningsmetoder, Socialstyrelsen 2012 
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fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och 
umgänge samt psykisk hälsa. Frågorna spänner över en längre tidsperiod. Personen som blir intervjuad 
får svara på frågor både om livet tidigare och den senaste 30-dagarsperioden. Ett mindre antal frågor går 
sex månader respektive tre år tillbaka i tiden. De flesta frågorna i ASI Grund har fasta svarsalternativ 
som kan kompletteras med öppna svar. Den som blir intervjuad uppskattar sin oro, sina besvär och sitt 
hjälpbehov på en skala noll till fyra. Noll innebär att det inte finns något problem eller hjälpbehov, 
medan fyra innebär ett stort problem och behov av hjälp. 
 
Vårdplanering med ASI 

För att göra en initial vårdplanering, kan socialsekreteraren väga samman informationen från ASI-
intervjun med resultat av andra kartläggningar, samtal med den enskilde och tidigare dokumentation. 
Fördelen med att utgå från ASI-data är att bedömningen kan bli mer enhetlig, individanpassad och 
transparent vilket ökar delaktigheten. 

I en vårdplanering tar socialsekreteraren först ställning till om den enskilde behöver abstinensbehandling 
och på vilket sätt det i sådana fall ska ske. Fokus ligger på den enskildes säkerhet. Efter det bedömer 
socialsekreteraren vilken vårdnivå som är lämplig och om ytterligare resurser behöver kopplas in, som 
exempelvis medicinsk, psykiatrisk eller social kompetens. Vårdplaneringen ska omfatta alla delar som 
den enskilde behöver i rehabiliteringsprocessen. Planen kan behöva uppdateras vid olika tidpunkter. 
Därför krävs regelbunden uppföljning av behoven. 

V3.2 Missbruk - Remittera till annan huvudman, samverkan 
 

Vuxenenheten kan med samtycke från den enskilde, remittera till andra huvudmän utifrån önskan om 
samverkan och samplanering kring den enskilde.   

 
Remiss för psykiatri-/beroendevårdkontakt   

1. I första hand egenremiss eller remiss från läkare (vårdcentral/slutenvård). Stöd via vårdcentral 
ska vara uttömt.   

2. Socialtjänsten remitterar när den enskilde inte har någon upprättad vårdkontakt samt 
då bedömning görs att det finns ett behov av specialistpsykiatrikontakt. En tydlig frågeställning 
behöver framgå, till exempel behov av stabilisering, psykologisk eller medicinsk behandling och 
utredning.   
 

Till Beroendeteamet i Kungsbacka kan socialtjänsten remittera individer. Beroendeteamet är ett operativt 
samverkansorgan som initierades år 2016 mellan Vuxenpsykiatrin (VPM) och IF. Teamet har fasta 
mötestider under tre timmar varannan vecka. Målet är att skapa en fungerande integrerad vårdkedja 
mellan sjukvården och kommunen. För att det ska vara möjligt behöver verksamheterna föra en 
kontinuerlig dialog med varandra. För att aktualiseras i Kungsbacka beroendeteam ska den enskilde vara 
aktuell både inom sjukvård och IF. Det ska även finnas bedömt behov av samverkan mellan 
huvudmännen. Den enskilde ska ha gett samtycke till att samverkan sker. 

Remiss till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende LARO 
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är en integrerad behandling som 
kombinerar behandling med läkemedel som utgör narkotika och som har godkänts för behandling av 
opioidberoende, med psykologisk, eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd. Opioider 
inkluderar både illegala droger som heroin och legala receptbelagda läkemedel. De flesta är 
narkotikaklassade och har beroendeframkallande egenskaper vilket kan leda till missbruk och beroende. 
Den enskilde som ska remitteras ska ha fyllt 20 år om inte särskilda skäl föreligger. Den enskilde ska 
också av den läkare som ordinerar behandlingen bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år. 
Remiss till LARO kan skrivas av den enskilde, läkare eller socialtjänsten. I remissen behöver det framgå 
vilka tidigare behandlingsinsatser som den enskilde erhållit, omfattningen av missbruket samt 
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bedömning av varför den enskilde är i behov av LARO-behandling. Målet ska vara att den enskilde 
erhåller rätt typ av medicinsk hjälp för att uppnå en varaktig förändring4.  

 
V3.3 Våld i nära relation - Standardiserade bedömningsmetoder5  
 
I handläggning beaktas de särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av ålder, 
funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuella läggning, att hen tillhör en 
nationell minoritet, har en utländsk bakgrund, missbruk eller beroende, samt risken för hedersrelaterat 
våld. 
 
I handläggningen kring våld i nära relation tillämpas Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om 
våld i nära relationer6 och handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer7. I det dagliga arbetet används också Länsstyrelsen i Hallands publikation – en regional 
handbok om våld i nära relationer8. 
 

Bedömningsmetoder FREDA 

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder som används i Vuxenenhetens arbete mot våld i nära 
relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. 
 
Syftet med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma 
behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer. 

 
FREDA - kortfrågor är ett stöd för att fråga om våld i enskilda ärenden.  

FREDA - beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld 
som förekommit eller förekommer.  

             FREDA - farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och 
             utgör en del i utredningen om behov av skydd. 

 

V4 Lagar och föreskrifter  
Arbetet med vuxna som utsätts för våld eller utsätter andra för våld regleras i socialtjänstlagen, SoL 
(2001:453). I 5 kap. 11§ SoL, tydliggörs att socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och 
dennes närstående får stöd och hjälp samt att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 
sin situation. Vidare anges att nämnden ansvarar för att barn som utsatts för brott och dennes närstående 
får stöd och hjälp. Det samma gäller för barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående. 
 
Socialtjänstens och Vuxenenhetens arbete med vuxna med missbruksproblematik regleras i SoL, 
kompletterad med en tvångslagstiftning, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM).  
 

 
4 Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (socialstyrelsen.se) 
5 Enligt Socialstyrelsens metodguide 
6 Våld i nära relationer. Socialstyrelsen, SOSFS 2014:4 
7 Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. 
Socialstyrelsen, 2016 
8 Våld i nära relationer. En regional handbok. Länsstyrelsen Halland & Region Halland, 2019 
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Insatser till personer med samtidig missbruksproblematik och psykiska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar där samverkan sker mellan region och socialtjänst regleras främst i SoL och 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessa personer kan också omfattas av åtgärder enligt Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om 
rättspsykiatrisk vård (LRV). Regionen är ansvarig för tillämpning av HSL och LPT.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som handläggs av Funktionsstödsenheten, 
innehåller bestämmelser om stöd och service för personer med fysiska och psykiska funktionshinder och 
kan även omfatta personer som till följd av missbruk har ett stort funktionshinder och omfattande 
hjälpbehov. 

 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med en kombination av skyldighets- och rättighetsregler. 
Lagens övergripande syfte, som anges i 1 kap. 1 §, är att med en helhetssyn och respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet och utveckla den enskildes egna resurser.  
 
I 5 kap. 9§ SoL står det att ” Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 
hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden ska i samförstånd med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs”. I 3 kap. 7§ SoL står det att 
”Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk 
av spel om pengar. Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och 
genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de 
hjälpmöjligheter som finns”. 
 
Socialtjänstens9 traditionella ansvar när det gäller vuxna personer med missbruk har successivt utvidgats 
från att ursprungligen endast gälla alkohol till att omfatta även narkotika, flyktiga lösningsmedel, andra 
beroendeframkallande medel samt spel om pengar. När någon har ett missbruk behöver socialtjänsten ge 
stöd även om personen inte själv begär det. Förutsättningarna för rätt till bistånd behöver alltså inte vara 
uppfyllda för att socialtjänsten ska behöva ge stöd. Socialnämnden är skyldig att bedriva förebyggande 
verksamhet och att försöka förmå personer med missbruk som behöver vård eller behandling att 
acceptera detta, även när de inte själva ansöker om det. Socialnämnden är även skyldig att se till att en 
person med missbruk som behöver behandling får det.  
 
I socialnämndens ansvar för att aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård som hen behöver 
för att komma ifrån ett missbruk ingår ett ansvar för att söka upp och kontinuerligt följa personen med 
stöd- och behandlingsinsatser. 
 
Ett rikt och varierat utbud av förebyggande åtgärder och av vård- och behandlingsinsatser ger de bästa 
möjligheterna för att begränsa behovet av tvångsingripanden. Vård och behandling av personer med 
missbruk ska så långt som möjligt ges i frivilliga former. Samtidigt är det uppenbart att samhället inte 
passivt kan acceptera att en individ lider allvarlig skada på grund av missbruk av alkohol eller narkotika. 
Socialtjänsten får aldrig passivt invänta att motivationen för förändring ska inställa sig hos en person 
med missbruk. Det krävs aktiva insatser i form av uppsökande verksamhet, förnyade kontakter med dem 
som avvisat erbjudanden om behandling och ett målmedvetet motivationsarbete. Det bör också ingå som 
en naturlig del av socialtjänstens behandlingsarbete att man arbetar tillsammans med familj, andra 
anhöriga och den enskildes sociala nätverk i övrigt. Det bör särskilt understrykas att unga personer inte 
får lämnas i fred med sitt missbruk. 

 
9 Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2021 
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Vård inom nämnden ska alltid i första hand ges i samförstånd med den enskilde enligt bestämmelserna i 
SoL, men under vissa förutsättningar, som finns reglerade i LVM, ska den enskilde beredas vård 
oberoende av hens samtycke. Syftet med vård enligt LVM är att motivera den enskilde till att frivilligt 
medverka till fortsatt behandling och till att ta emot stöd för att komma ifrån missbruket. Det innebär 
både ett kortsiktigt mål, att motivera till frivillig vård och ett långsiktigt mål, att komma ifrån 
missbruket. Ett annat viktigt mål som anges i lagens förarbeten är att bryta en destruktiv utveckling.  
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V5 Insatser och bedömningsgrunder 
 
 
V5.1 Missbruk  
 
Bedömningsgrunder missbruk 

- Personer från 20 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika 
eller spel om pengar.   

- Stöd och psykosocial behandling ska i första hand ske i kommunens öppenvård. Vid komplex 
samsjuklighet bör insatsen i största möjliga mån samordnas med hälso- och sjukvården 
(primärvård/psykiatri). 

- Möjligheten till öppenvård prövas i första hand före heldygnsvård beviljas. Öppenvård kan också 
beviljas efter en institutionsplacering som eftervård samt vid §27-placering vid LVM-vård.   

- Öppenvård kan beviljas för att uttömma frivillig vård, i motivationshöjande syfte för att 
undvika eller utreda behov av utredning/vård enligt LVM.   

- Vuxenenheten arbetar med tidsbegränsade insatser utifrån ett förändringsperspektiv, vilket innebär 
insatser för att tillgodose den enskildes primära behandlingsbehov för missbruket.  

- Vuxenenhetens mål är att den enskilde ska bli självständig och hantera sina missbruksproblem utan 
stöd från socialtjänsten. Till exempel behöver inte återfall i missbruk nödvändigtvis innebära 
förlängda stödinsatser. Individuell prövning görs utifrån behov.   

- Den enskildes egna försök för att komma till rätta med sin problematik. 

- De insatser som redan finns exempelvis medicinsk behandling, psykologisk/psykosocial behandling, 
företagshälsovård, egenbekostad vård, deltagande i självhjälpsgrupper med mera. 

- Annan huvudman kan tillgodose behovet.   

- I det fall den enskilde har minderåriga barn ska alltid barnperspektivet beaktas.  

- Behandlingsinsats beviljas till enskild som har en tydlig önskan och motivation till förändring.  

- Vid upprepade återfall/ej följsamhet/frånvaro avbryts insatsen i förtid och det behöver därefter 
utredas vilken/vilka insatser den enskilde är bäst hjälpt av för att komma till rätta med sin 
problematik.  

 

V5.1.1 Enskild samtalsbehandling 

I Kungsbacka kommun är Vändpunkten en samtalsmottagning för vuxna och ungdomar 
som har problem med spel, alkohol eller narkotika. Mottagningen erbjuder råd, stöd och 
samtalsbehandling, både enskilt och i familjesamtal. Vändpunkten erbjuder även stöd till 
anhöriga i form av enskild kontakt och grupp. Kan innehålla behandlingsmetoder som 
kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI), haschavvänjningsprogrammet 
(HAP), återfallsprevention (ÅP) och acceptance commitment therapy (ACT). 

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Riktar sig till personer som bedöms ha förmågan att tillgodogöra sig enskild 
samtalsbehandling. 

- Behandlingen är en tidsbegränsad insats som ska ge personen strategier och verktyg 
att hantera sin problematik (alkohol, narkotika, spel om pengar).   
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V5.1.2 Gruppbehandling   

Stöd och behandlingsteamet erbjuder en utvidgad återfallsprevention (ÅP) i grupp med en 
inledande grundbehandling och avslutande eftervård. Målgrupp är vuxna personer med 
missbruksproblematik ofta i kombination med psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter. 

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Riktar sig till personer som är i behov av återfallsprevention och har förmåga att 
tillgodogöra sig behandling i grupp samt ej har omfattande pågående missbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V5.1.3 Individuellt psykosocialt stöd   

En flexibel individuell insats med möjlighet till flera metodval, exempelvis MI, VoSS och 
enskild ÅP. Riktar sig till personer som har en komplex problematik till följd av missbruk 
eller samsjuklighetsproblematik är i behov av stöd till minskat missbruk. Stödet kan 
samordna och etablera insatser och kontakter med nödvändiga vårdgivare och 
myndigheter 

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Individer som har behov av en mer flexibel lösning och praktisk hjälp.  

- Den enskilde kan ha behov av stöd och hjälp från flera huvudmän. 

- Insatsen används i förebyggande syfte för att undvika LVM-vård. 

 

 

 
 

 

Delegation:             Socialsekreterare               

Norm:                      Den enskildes behandlingsbehov bedöms kunna tillgodoses under en tidsperiod upp till  
                                6 månader, med möjlighet till förlängning 
 
Beslutslängd:          3–6 månader    
Uppföljning:           Senast vid biståndsbeslutets utgång.        

Delegation:        Socialsekreterare              

Norm:                En behandlingsperiod varar i 6 månader, varav 3 månader utgör grundbehandling och  
                           3 månader utgör eftervård. 
 
Beslutslängd:     6 månader         

Uppföljning:      Vid övergång mellan grundbehandling och eftervård och senast innan insatstidens slut.     

Delegation:                Socialsekreterare               

Norm:                      En behandlingsperiod bedöms kunna vara lämplig till en tidsperiod om 6 månader.                      

Beslutslängd:             3–6 månader  

Uppföljning:              Innan insatstidens slut 
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V5.1.4 Drogtester   

Alkohol- och drogtestning har för en vuxen individ ett rehabiliterande syfte. Det ska vara 
ett stöd och en hjälp för den enskilde att lämna ett missbruk när den enskilde önskar det 
(till exempel för att följa minskning av THC-halter och fortsätta vara drogfri).  
Vuxenenheten kan också lämna uppdrag inom ramen för en § 27 vistelse, när en person är 
under LVM vård, och Statens institutionsstyrelse (SiS) tillsammans med socialtjänsten 
ställer alkohol- och drogfrihet som krav utifrån en behandlingsplan. 

Vägledande bedömningskriterier  

- Drogtester beviljas främst i rehabiliterande syfte, bortsett från LVM-utredningar då 
drogfrihet kan behöva styrkas för att undvika LVM-vård.    

- Utifrån träningsboende i kontrollerande syfte. 

 

 

 

 

 
 

 
V5.1.5 Råd och stöd av socialsekreterare   

Rådgivande och stödjande insats som utförs av socialsekreteraren själv. Lämpar sig väl 
när det är troligt att den enskilde inte har behov av vård och behandling men behov 
finns av att upprätthålla en kontakt med socialsekreterare som vidare stöd i 
livssituationen. 
 

Vägledande bedömningskriterier  

- Råd och stöd kan beviljas när det ej finns pågående bistånd, till exempel vid 
utslussning efter långvarig behandlingskontakt.  

- Råd och stöd kan beviljas när det finns behov av motivation för att ta emot 
behandlingsinsats. 

- Råd och stöd kan beviljas vid läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende - 
LARO i uppföljande syfte.  

 

 

 

 

 

 

Delegation:               Socialsekreterare        

Norm:                       Under pågående annan insats                      

Beslutslängd:            1–6 månader         

Uppföljning:             Innan insatstidens slut  

Delegation:          Socialsekreterare            

Norm:                  Under 6 månader                    

Beslutslängd:       1–6 månader     

Uppföljning:        Vid insatstidens slut       
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V5.1.6 Kontaktperson    

Syftet med kontaktperson är att ge den enskilde stöd och struktur i sin livssituation. 
Insatsen kan beviljas när en person med missbruksproblematik även har behov av att 
skapa sociala kontaktnät för att motverka utanförskap och bryta isolering.  

    
Vägledande bedömningskriterier  

- Insatsen bör betraktas som en tidsbegränsad insats, då ett långsiktigt behov kan indikera 
behov av insats från annan huvudman. 

- Behovet ska finnas även kvällar och helger. 

- Kommunens öppenvård ska inte kunna tillgodose behovet. Öppenvårdsenheten Vuxens 
individuella stöd (SOB), personligt ombud eller andra aktörer i kommunen ska vara 
uteslutna att kunna tillgodose behovet.   

- Används i undantagsfall i särskilda ärenden då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
(genom den egna öppenvården, kommunens insatser i övrigt eller annan vårdgivare). 
Evidens för insatsen saknas hos Socialstyrelsen vad avser missbruksvård.  

- Kontaktpersonsbistånd enligt SoL eller LSS från Funktionsstödsenheten ska vara 
uteslutet.  

 

 

 

 

 
 

 

V5.1.7 Boendepedagog  

Boendepedagogen har som uppgift att stödja individen till att söka bostad i Kungsbacka 
kommun, andra kommuner, förstahandskontrakt, andrahandskontrakt och 
inneboendekontrakt. Syftet med boendepedagog är att korta ner tid i köpt vård där 
grunden för placering är skydd för missbruk i kombination med hemlöshet samt 
våldsutsatta som ej kan återvända till Kungsbacka kommun.  
 

Vägledande bedömningskriterier  

- Insatsen beviljas i samband med hemlöshet och köpt vård i form av HVB, stödboende, 
tränings- eller referensbostad samt placering i skyddat boende.  

- I de fall hemlöshetsproblematiken bedöms som komplex och det bedöms troligt att 
hemlöshetsfrågan samt bostadsanskaffningsfrågan kommer att behöva bedömas av 
boendesekreterare, hänvisas insatsen att beviljas av boendesekreterare.  

 
 
 

Delegation:             1:e socialsekreterare             

Norm:                     6 månader                       

Beslutslängd:          3–6 månader          

Uppföljning:           Innan insatstidens utgång.     

Delegation:            Socialsekreterare/boendesekreterare            

Norm:                    Under placeringstid         

Beslutslängd:         4–6 månader  

Uppföljning:          Löpande och innan insatstidens slut     
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V5.2 Köpt vård ‒ Missbruk 

I första hand ska alltid upphandlad köpt vård användas. Inför en bedömning av 
behandlingshem/HVB ska alltid ASI genomföras.  

    
V5.2.1 Köpt öppenvård   
 

Vägledande bedömningskriterier  

- Används mycket restriktivt då vi har en flexibel öppenvård i egen regi som ska kunna 
anpassa sig till den enskildes behov.  

- I fall där det tydligt bedöms att en särskild behandlingsinriktning endast kan 
tillgodose behandlingsbehovet och behovet inte kan tillgodoses i den egna 
öppenvården. Exempelvis 12-stegsbehandling som är en rekommenderad 
behandlingsform enligt nationella riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 
 
V5.2.2 Heldygnsvård missbruk/HVB 

Placering på HVB innebär att individen tillfälligt placeras i ett hem för vård eller boende 
som bedriver behandling. HVB är tillståndspliktigt av IVO. Syftet är att skydda individen 
för återfall i missbruk i form av heldygnsvård med tillgång till personal dygnet runt samt 
lämpliga behandlingsinsatser.  

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Placering på behandlingshem eller HVB sker endast i de fall den enskilde har ett 
behov av behandling i kombination av skydd från missbruk (alkohol, narkotika, 
spel). 

- Kriterier för att bevilja plats på HVB är att den enskilde tydligt önskar en förändring 
och har prövat behandling i öppenvård och att det bedömts som otillräckligt. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Delegation:         1:e socialsekreterare upp till 4 månader, Socialutskottet (SU) över 4 månader            

Norm:                  2–4 månader  

Beslutslängd:       2–4 månader med ev. eventuell förlängning    

Uppföljning:        Löpnade och innan insatstidens slut       

Delegation:            1:e socialsekreterare             

Norm:                    6 månader         

Beslutslängd:         4–6 månader        

Uppföljning:          Löpande och innan insatstidens slut     
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V5.2.3 Familjehemsvård   

Familjehemsvård för vuxna är en alternativ insats till HVB när individen har ett 
skyddsbehov mot missbruk och samtidigt ett behov av att inte vistas med andra personer 
med samma typ av problematik. Insatsen syftar till att ge individen möjlighet att bryta 
invanda beteendemönster och skapa nya erfarenheter. Behandling sker i en 
normaliserande miljö. Familjehemsvård erbjuder möjlighet att etablera nya vanor i en 
miljö som liknar den man återvänder till. Det kan betyda att det är enklare att bibehålla 
dessa efter hemflytt. 
 

Vägledande bedömningskriterier  

- Placering inom familjehemsvård sker endast i de fall den enskilde har ett behov av 
behandling i kombination av skydd från missbruk (alkohol, narkotika, spel). 

- Kriterier för att bevilja plats i familjehem är att den enskilde tydligt önskar en 
förändring och har prövat behandling i öppenvård och att det bedömts som 
otillräckligt. 

 

 

 

 

 
 

    
V5.2.4 Placering på kollektivt stödboende    

Syftet är att ge individen möjlighet till stabilisering och återhämtning i en skyddande 
miljö. Det finns tillgång till personal dygnet runt. Placering på kollektivt stödboende 
kan vara ett led i en vårdkedja som en utsluss exempelvis från HVB. Det kan också 
gå åt andra hållet, när en person behöver mer skyddande insatser.  

   Vägledande bedömningskriterier  

- Det finns behov av stabilisering och återhämtning av fysisk och psykisk hälsa (d.v.s. 
skydd 1–4 månader). Kan beviljas under pågående utredning.    

- Beviljas utifrån stödbehov avseende missbruk, för att tillgodogöra sig 
behandlingsinsatser enligt SoL och motverka LVM-vård. Beviljas ej utifrån enbart 
hemlöshet.   

- Placering på stödboende förväntas ge utveckling inom 1–4 månader. Förväntad 
utveckling är exempelvis att den enskilde håller sig nykter eller drogfri och är tydligt 
motiverad till fortsatt nykterhet eller drogfrihet, samt till att ta emot vård- och 
behandlingsinsatser i öppenvård/heldygnsvård.     

 

 

 

 
 

 

Delegation:              Upp till 4 månader 1:e socialsekreterare, SU över 4 månader         

Norm:                      4–6 månader                

Beslutslängd:           2–4 månader med eventuell förlängning     

Uppföljning:            Löpande, men innan insatstidens slut.    

Delegation:              Upp till 4 månader 1:e socialsekreterare, SU över 4 månader                    

Norm:                      1–4 månader                

Beslutslängd:           1–4 månader           

Uppföljning:            Löpande, men innan insatstidens slut   
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V5.2.5 Placering på kollektivt toleransboende (lågtröskelboende)  

Syftet är att i en akut situation kortsiktigt skydda någon från allvarligt missbruk. Insatsen 
beviljas i skadereducerande syfte och för att undvika LVM-vård. Det ska finnas behov av 
personal som motiverar och övervakar individens utveckling av hälsotillstånd kopplat till 
missbruket. 

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Vid denna typ av placering finns inte krav på drogfrihet.    

 

 

 

 
 
 
 
V5.2.6 Placering i köpt träningslägenhet/referenslägenhet  

Syftet med köpt träningslägenhet är att personer som är i behov av särskilt stöd från 
myndigheternas sida ska klara ett eget boende. Personen ska ha gått igenom vård och 
rehabilitering och fortsatt vara i behov av stöd för missbruket. Målet med insatsen är att 
personen ska gå vidare till eget boende alternativt vidare till träningsbostad i egen regi.  

 
Vägledande bedömningskriterier  

- Personer med missbruks-, psykiska eller allvarliga sociala problem som ej har eget 
boende och har särskilda svårigheter med exempelvis skulder, missbruk, psykisk 
ohälsa och därför har svårt att få, klara och behålla en egen bostad.   

- Personer som gått igenom behandling och som är stabila i sin rehabilitering, men har 
fortsatt vårdbehov utifrån missbruk och bedöms vara i behov av ett boendebistånd 
som en utslussning vidare till boende i egen regi.  

- Den enskilde ska ha uttömt sina egna möjligheter att lösa sin boendesituation och det 
bedöms orealistiskt att den enskilde ska kunna klara att lösa sin bostadssituation på 
egen hand.  

- Den enskilde kan ha svårt att tillgodogöra sig kollektiva stödboendealternativ och 
förväntas kunna utvecklas med hjälp av egen lägenhet eller utslussning till lägenhet 
från stödboende. 

- Om behovet av bistånd boende inte kan verkställas i egen regi då platserna är fulla 
eller att det finns överhängande risk för återfall eller risk för störningar, som inte kan 
hanteras i egen regi, ska beslutet villkoras med att det avslutas så snart det finns 
möjlighet att verkställa i egen regi.  

 

 

 
 

Delegation:                    Upp till 4 månader 1:e socialsekreterare, SU över 4 månader                       

Norm:                            1–4 månader                       

Beslutslängd:                 1–4 månader          

Uppföljning:                  Löpande, men innan insatstidens slut.        

Delegation:          Upp till 4 månader 1:e socialsekreterare, SU över 4 månader                               

Norm:                   1–4 månader                        

Beslutslängd:        1–4 månader             

Uppföljning:         Löpande och innan insatstidens slut      
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V5.2.7 Hänvisning till tillfälligt boende/akutboende, vandrarhem eller liknande  

Syftet är att vägleda individen till att ansöka om tak över huvudet hos en annan 
förvaltning som ansvarar för den insatsen.  

Vägledande bedömningskriterier 

1. Bostad saknas.   
2. Drogfritt boende har inte gett utveckling10 efter 1–2 månader.      
3. Tränings-/referensboende har inte gett utveckling6 efter 3–6 månader.     
4. Hälsotillståndet försämras inte tydligt och den enskilde vill fortfarande inte ta 

emot behandling eller drogfritt boende.  
5. LVM bedöms ej tillämpligt.    

 
 
V5.3 Våld i nära relation 
 

Personer från 20 år och uppåt som är våldsutsatta eller våldsutsätter någon i nära relation.  

 

V5.3.1 Familjefridsteamet samtalsbehandling 

Samtalsstödet syftar till att stödja och stärka individer som lever eller har levt i 
våldsutsatthet eller som våldsutövare. Målet är att ge personen möjliga strategier och 
verktyg att hantera eller förändra sin situation.  
 

Vägledande bedömningskriterier  

- Riktar sig till personer som utsatts eller utsätts för våld i nära relationer och har 
behov av samtalsbehandling, råd och stöd för att komma till insikt om våldets 
mekanismer. 

- Erbjuder stöd under pågående rättsprocesser, visst praktiskt stöd kring att ansöka om 
skyddade personuppgifter med mera.  

- Vid komplex samsjuklighet bör insatsen samordnas med hälso- och sjukvården 
(primärvård/psykiatri). 

 

 

 

 

 
 

 
 
V5.3.2 Kontaktperson - våld i nära relation 

Socialnämnden kan utse en särskild kontaktperson med uppgift att hjälpa den enskilde 
och hens närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till 
det (3 kap. 6 b§ första stycket SoL). 

Kontaktpersonens uppgift är att fungera som ett personligt stöd och hjälpa till på olika 
sätt. En våldsutsatt person kan många gånger behöva kontakt med flera olika 

 
10 Utveckling = den enskilde bibehåller drogfrihet/nykterhet och uppvisar ökad motivation att bibehålla sådan. 

Delegation:            Socialsekreterare   

Norm:                    6 månader till 1 år 

Beslutslängd:         6 månader      

Uppföljning:          Inom insatstidens slut 
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myndigheter. Kontaktpersonen kan hjälpa genom att förmedla kontakt med hälso- och 
sjukvården eller olika myndigheter samt stödja den enskilde i dessa kontakter. 
 
Syftar till att ge den enskilde stöd och struktur i sin livssituation och minska risken för 
fortsatt våldsutsatthet.  

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Insatsen bör betraktas som en restriktiv tidsbegränsad insats, då ett långsiktigt behov kan 
indikera behov av insats från annan huvudman. 

- Används endast då behovet inte kan tillgodoses av den egna öppenvården, kommunens 
insatser i övrigt eller annan vårdgivare.   

 

 

 

 

 

 
 
V5.4 Köpt vård ‒ Våld i nära relation 
    
V5.4.1 Skyddat boende 

Kommunen har upphandlade skyddade boenden som ska användas i första hand.  

Syftet med ett skyddat boende är att stödja enskilda som flyr våldsutsatta situationer, att 
öka säkerheten och tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn. Förebygga 
fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i processen att skapa en 
självständig tillvaro. En målsättning är också att förebygga behovet av mer ingripande 
och omfattande stödinsatser senare. 

Bedömning av risken för ytterligare våld utgör en del av utredningen av den enskildes 
behov av skydd och stöd. En riskbedömning är alltid en uppskattning av en specifik risk 
och oavsett hur riskbedömningen genomförs kan den inte sägas fånga ”en sann risk”. Den 
bidrar med en kvalificerad uppskattning av risken för ytterligare våld. 

 

Vägledande bedömningskriterier 

- Den enskilde har uttömt sina egna möjligheter till skydd. Det kan ske exempelvis 
genom det egna nätverket. 

- I de fall behovet inte kan tillgodoses genom exempelvis tillfälligt boende, 
vandrarhem och de inte bedöms som tillräckligt skydd. 

- Är den enskilde i behov av mer omfattande skydd och/eller i behov av mer 
omfattande stöd utifrån sin våldsutsatthet beviljas placering på kvinnojour/skyddat 
boende.  

- Inför en placering eftersträvas att ha en preliminär plan för hur behandlingen ska 
kunna fortgå när skyddsbehovet upphört. 

- Ett akut skyddsbehov pågår vanligtvis en kortare tid. Kortare placeringar ska 
eftersträvas i syfte att så snabbt som möjligt normalisera livet för den enskilde och 

Delegation:            Socialsekreterare   

Norm:                    6 månader 

Beslutslängd:         4‒6 månader      

Uppföljning:          Inom insatstidens slut 
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möjliggöra för den enskilde att kunna tillgodogöra sig behandling på 
hemmaplan eller etablera sig på annan ort.  

- HVB nyttjas bara i de fall det finns behov av särskilt skydd till exempel vid 
hedersrelaterat våld och det inte bedöms vara tillräckligt med stöd i ett skyddat 
boende, vilket är ovanligt när en person är över 20 år. 

- Om medföljande barn bedöms ha behov av behandlande insatser på HVB eller det 
finns oro för omsorgssvikt kring barnen i kombination med skyddsbehov då är 
det Barn och ungdomsenheten som ska ha huvudansvaret för hela skyddsplaceringen.  

 

 

 

 

  

 

  

Delegation:           Upp till 4 månader 1:e socialsekreterare, SU över 4 månader   

Norm:                   1‒6 månader 

Beslutslängd:        1‒4 månader 

Uppföljning:         Inom insatstidens slut 
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V5.5 Bistånd boende  
 

V5.5.1 Stöd av boendepedagog  

Insatsen stöd av boendepedagog syftar till att stödja personer i processen att skaffa 
bostad. Den enskilde är i första hand skyldig att försörja sig själv och sin familj inom 
ramen för sin förmåga. I detta ingår också ansvar för att ordna bostad, vilket innebär att 
den bostadslöse själv får söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, 
andrahandsförmedlingar eller på annat sätt försöka ordna sin bostadssituation.  

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Den enskilde saknar eller har begränsningar i sin förmåga att söka bostad.  
 

- Hemlöshetsproblematiken bedöms som komplex, exempelvis stora skulder, stora 
hinder på bostadsmarknaden i kombination med omfattande social problematik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V5.5.2 Träningsbostad 

Individer med missbruk-, psykiska eller allvarliga sociala problem har ofta svårigheter att 
få och klara att behålla en egen bostad. Dessa individer kan därför vara i behov av hjälp 
från socialtjänsten, ofta i kombination med stöd från andra vårdgivare, för att klara sin 
situation.  

Träningsboende finns till för personer som är i behov av särskilt stöd från myndigheternas 
sida för att klara ett eget boende. Den enskilde ska ha gått igenom vård och rehabilitering 
och vara i fortsatt behov av stöd.  

Målet med insatsen är att hyresgästen ska gå vidare till eget boende alternativt vidare till 
annan boendeinsats i egen regi.  

Vägledande bedömningskriterier  

- Det är utrett att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den sökandes egna 
resurser är tillvaratagna.  

- Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

- Den sökande ska bedömas kunna klara eget boende enligt hyreslagen med det stöd 
som ges.  

- Träningsbostad ska vara ett led i en rehabiliteringskedja. 

- Träningsbostad ska kombineras med andra stödinsatser.  
 

 

 

V5.5.3 Referensbostad 

Delegation:             Socialsekreterare/boendesekreterare           

Norm:                     3 månader 

Beslutslängd:          2‒4 månader 

Uppföljning:           Löpande och innan insatstidens slut     

Delegation:             1:e socialsekreterare  

Norm:                     1 år 

Beslutslängd:          6 månader 

Uppföljning:           Löpande och innan insatstidens slut     
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Syftet med referensbostad är att stödja individer som inte är accepterade på den reguljära 
bostadsmarknaden att skaffa sig boendereferenser.  

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Det är utrett att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den sökandes egna 
resurser är tillvaratagna.  

- Hemlöshetsproblematiken bedöms som komplex, exempelvis stora skulder, stora 
hinder på bostadsmarknaden i kombination med omfattande social problematik. 

- Barnperspektivet ska alltid beaktas, varför vissa ärenden prioriteras även om de inte 
ingår i ovan målgrupper.  

- Den sökande ska bedömas kunna klara eget boende enligt hyreslagen med eventuellt 
stöd.  

- Det beviljade biståndet bör leda till eget boende. 

- Referensbostad kan vara ett led i en rehabiliteringskedja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V5.5.4 Hyresgaranti 

En hyresgaranti är en typ av borgensåtagande, där IF förbinder sig att hålla hyresvärden 
skadeslös vid bristande hyresinbetalning och onormalt slitage. 

Under tiden som hyresgarantin gäller ska hyresgästen förbinda sig att hålla kontakt med 
och ta emot besök av en boendepedagog. 

Särskild bostadsförsörjning i Kungsbacka (SBF) betyder eget kontrakt med två års 
hyresgaranti. Objekten inkommer från hyresvärd och matchas av boendesekreterare. Det 
krävs en tid i referensboende innan det är möjligt att beviljas hyresgaranti inom SBF och 
hyresgästen ska godkänns av hyresvärden.  

 
Vägledande bedömningskriterier  

- Förutsättningen är att hyresgästen erbjuds ett objekt eller får behålla ett eget 
hyreskontrakt och har uttömt alla andra möjligheter att få en borgensman inom 
nätverket.   

- Det är utrett att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den sökandes egna 
resurser är tillvaratagna.  

- Hemlöshetsproblematiken bedöms som komplex, exempelvis stora skulder, stora 
hinder på bostadsmarknaden i kombination med omfattande social problematik. 

- Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

- Hyresgästen ska bedömas kunna klara eget boende enligt hyreslagen med det stöd 
som ges.  

- Kan vara ett led i en rehabiliteringskedja. 
 

Delegation:             1:e socialsekreterare           

Norm:                     1 år 

Beslutslängd:          6 månader 

Uppföljning:           Löpande och innan insatstidens slut     
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-  Delegation:            1:e socialsekreterare  

Norm:                    2 år 

Beslutslängd:         1‒2 år (Vid SBF 2 år) 

Uppföljning:          Löpande och innan insatstidens slut     
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FH1 Enhetens uppdrag 

Familjehemsenheten ansvarar för kommunens familjehemsvård.  

Enheten ansvarar för att familjehemsplacerade barn får sina behov tillgodosedda under placeringstiden.  

Enheten ansvarar för att kommunen har familjehem, jourhem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer av 
god kvalitet, för de barn och unga som i akuta situationer eller efter utredning av Barn och 
ungdomsenheten bedömts ha behov av detta.  

 
FH2 Målgrupp och avgränsning  

Familjehemsenhetens målgrupp är familjehemsplacerade barn och ungdomar i åldrarna 0–20 år. I de fall 
en familjehemsplacering övergår till placering på stödboende eller HVB har enheten fortsatt ansvar tills 
ungdomen fyller 21 år.   

Familjehemsenhetens andra målgrupp är uppdragstagare, vilket innefattar familjehem, jourhem, 
kontaktfamiljer, kontaktpersoner samt särskilt förordnade vårdnadshavare. 

 

FH3 Lagar och föreskrifter  

Socialtjänstens arbete inför, under och vid avslutning av en placering är tydligt reglerat i lagstiftning, 
föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter innehåller bindande regler som ska följas. Allmänna råd 
innehåller rekommendationer som bör följas. Förutom lagar används Socialstyrelsens föreskrifter och 
handböcker i det dagliga arbetet. Det ger socialsekreteraren stöd i att arbeta rättssäkert och tolka 
lagstiftningen. 

Utöver lagar, föreskrifter och handböcker finns Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden.se. Här finns 
stöd och vägledning för dem som arbetar inom socialtjänsten. Kunskapsguiden samlar publikationer, 
webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter. Innehållet på 
kunskapsguiden bygger på bästa tillgängliga kunskap från Socialstyrelsen och andra myndigheter och 
aktörer.  

FH3.1 Lagar 

Här listas ett urval av lagar som används,  

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52). 

 

FH3.2 Föreskrifter 
Här listas ett urval av de föreskrifter som används, 

- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
m.m. Socialstyrelsen 2020 

- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för 
barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. 
Socialstyrelsen 2012.   

- Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 
LSS. Socialstyrelsen 2014 
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FH3.3 Handböcker 

Här listas ett urval av de handböcker som används,  

- Placerade barn och unga. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen 2020.  

- Handläggning och dokumentation. Handbok för socialtjänsten. 
Socialstyrelsen 2021.  

- LVU. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen 2020 

 
FH4 Metoder och arbetssätt familjehemsplacerade barn och ungdomar 
 
FH4.1 Barns behov i centrum 

Enheten arbetar utifrån arbetssättet Barns behov i centrum (BBIC) vad gäller utredningar, uppföljningar 
och dokumentation. BBIC beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård, framtaget 
av Socialstyrelsen och anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC innehåller en struktur för 
handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.   

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med 
barn och unga. De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning 
och praxis. 

Figur 1. BBIC-triangeln 

 

 

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln 
finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor görs en bedömning av vad som är 
barnets behov.   

 
FH4.2 Marte Meo 

En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv. 
Vården ska vara trygg och säker, och utgår från varje individs specifika behov av stöd och hjälp. I syfte 
att stärka anknytningen vid en familjehemsplacering och särskilt uppmärksamma familjehemsplacerade 
barns skolgång arbetar enhetens medarbetare med stöd i form av metoden Marte Meo.  

Metoden handlar om att hjälpa familjehemsföräldrarna att stimulera och stödja en positiv utveckling hos 
det placerade barnet. Metoden ger föräldrarna verktyg för ett stödjande samspel som stärker 
anknytningsprocessen. Metoden används i samband med nyplacering av barn i åldrarna 0–12 år, samt om 
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det bedöms föreligga risk för sammanbrott i placeringen eller vid omplacering. Samtycke från 
vårdnadshavare krävs. 

Marte Meo utförs av enhetens familjehemssekreterare alternativt köps in som extern insats, efter att 
beslut fattats av enhetschef. Ramavtal finns på plats.  

 
FH4.3 Skolfam  

Enheten arbetar utifrån den nationella arbetsmodellen Skolfam som är förebyggande och syftar till att 
öka familjehemsplacerade barns förutsättningar att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet1. 
Barnen som Skolfam arbetar med går i grundskolan och är familjehemsplacerade av Kungsbacka 
kommun2.  

Flera svenska och internationella studier visar att familjehemsplacerade barn har sämre studieresultat och 
uppnår lägre utbildningsnivå än andra barn. Bristfälliga skolprestationer och låg utbildningsnivå är 
problem i sig men utgör också riskfaktorer för andra problem, som missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet 
och bidragsberoende. Därför behöver familjehemsplacerade barns skolprestation främjas och prioriteras. 
Skolfams huvudsakliga syfte är att främja skolprestation medan dess sekundära syfte är att främja 
välmående hos familjehemsplacerade barn. De kommuner som arbetar enligt modellen utgör tillsammans 
ett nationellt nätverk som utser den styrgrupp som står bakom ramverk och manual. Nätverket stöds av 
stiftelsen Allmänna barnhuset. 

 
FH5 Handläggning  

- En trygg och säker vård utifrån barnets bästa 

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i nära 
samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd 
och stöd som de behöver. Socialtjänsten ska se till att barn som inte kan bo med sina föräldrar får en god 
vård och omsorg utifrån sina behov. 

Här följer några olika exempel på övergripande mål och principer enheten har att följa 

- Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut eller andra insatser som rör vården. 

- Socialtjänstens arbete bygger på delaktighet. Barnet och vårdnadshavaren har rätt att 
få information och vara delaktiga i utformningen och uppföljningen av vården. 

- Vården ska vara ändamålsenlig och präglad av flexibilitet, kontinuitet och närhet. 

- Helhetssyn och samverkan är viktiga delar i arbetet. 

- Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. 

- Socialnämnden ska noga följa vården av placerade barn. Man behöver särskilt 
uppmärksamma hälsa, skolgång, utveckling, sociala beteende samt relationer till 
anhöriga och andra närstående. 

- Socialtjänsten ska fortlöpande dokumentera uppföljningen av vården i barnets 
journal. 

- Ett interkulturellt perspektiv är viktigt, bland annat i mötet med ensamkommande 
barn. Det betyder att du som professionell behöver ha insikt om hur egna 
föreställningar och kulturella referensramar påverkar mötet. 

 
1 Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige, Socialstyrelsen, 
2016.  
Skolfam 2021. En arbetsmodell som hjälper barn i familjehem att lyckas i skolan. Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, 2021.  
2 Avgränsning utifrån placeringskommun där restiden överstiger två timmar. 
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FH5.1 Socialsekreterarens roll 
 
Barnsekreterare 
Placerade barn ska ha en särskild utsedd socialsekreterare och på enheten benämns de barnsekreterare. 
Barnsekreteraren ansvarar för all myndighetsutövning. Barnsekreterare ansvarar även för barnets 
umgänge med föräldrar och kontakt med andra för barnet viktiga personer.  

Familjehemssekreterare 
Enhetens familjehemssekreterare rekryterar, utreder, utbildar samt ger stöd och handledning till 
familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner, samt rekryterar och utreder särskilt förordnade 
vårdnadshavare. 

 

FH5.2 Utforma vården 

När ett barn placeras i ett familjehem görs en övergripande plan för vården. Vårdplanen kan till en början 
ha som mål att barnet ska återförenas med föräldrarna. Men, senare kan det visa sig att barnet av olika 
skäl behöver stanna i familjehemmet en längre tid eller växa upp där. Då behöver vårdplanen uppdateras 
för att beskriva den nya inriktningen. 

Vårdplanen ska senast uppdateras när barnet varit placerat i två år. Den ska då beskriva barnets 
långsiktiga boende. Därefter ska vårdplanen uppdateras vid behov.  

 

FH5.3 Umgänge 
Barnets kontakt med föräldrar och andra närstående samt att planera för stöd till den eller de som är 
vårdnadshavare, är andra exempel på viktiga delar i enhetens arbete.  

Socialnämnden har ansvar för att barnets eller den unges behov av umgänge med föräldrarna tillgodoses. 
I vilka former och hur omfattande umgänget bör vara bedöms från fall till fall och kan variera över tid. 
Socialnämnden har ett särskilt ansvar i de fall föräldrarna själva inte gör tillräckligt stora ansträngningar 
för att träffa sina barn. Föräldrarna kan behöva stöd och hjälp från nämnden av både personlig och 
ekonomisk art för att kunna umgås med barnet under vårdtiden.  

Har en förälder behov av ekonomiskt stöd för umgängeskostnader ansöker hen om det som 
försörjningsstöd hos förvaltningen Gymnasium & Arbetsmarknad eller i den kommun där föräldern bor.  

För att möjliggöra för barnet att under umgänge få möjlighet till aktivitet tillsammans med sin förälder 
kan barnsekreteraren enligt delegationsförteckningen bevilja ekonomiskt stöd till föräldern. 

 

FH5.4 Följa upp vården 

Det finns flera bestämmelser för uppföljning av en familjehemsplacering som socialtjänsten måste 
observera. Det gäller till exempel hur ofta uppföljning, övervägande och omprövning av vården ska 
göras och hur uppföljningen ska dokumenteras. 

Barnsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämpligt utifrån 
barnets eller den unges behov och önskemål. Bedömningen av hur ofta ett visst barn eller en viss ung 
person bör besökas görs fortlöpande under placeringen.  

Socialtjänsten ska se till att barnet har det bra och får rätt stöd utifrån målen i de planer som tagits fram. 
Andra viktiga frågor kan vara hur föräldrar och familjehem kan få bästa möjliga stöd, och hur 
långsiktighet och kontinuitet i barnets liv kan uppnås på bästa sätt. 

Övervägande eller omprövning av vården sker var sjätte månad och underlag lämnas till nämndens 
utskott för information respektive beslut. 
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Övervägande av beslut om umgängesbegränsning och eller hemlighållande av vistelseadress görs var 
tredje månad och underlag lämnas till nämndens utskott för information. 

Vårdnadsöverflyttning 

När ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år*, ska socialnämnden överväga om det finns 
skäl att ansöka hos tingsrätten om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Ett sådant 
övervägande ska sedan göras återkommande varje år, eller oftare om behov finns. För vissa barn kan det 
bli aktuellt att överväga vårdnadsöverflyttning i ett tidigare skede än efter tre år. Vad som är bäst för 
barnet ska var avgörande. Bestämmelsen om överflyttning av vårdnaden är främst till för att förhindra att 
ett barn som har rotat sig i ett familjehem, rycks upp från en miljö där det känner en större trygghet och 
förankring än i sitt föräldrahem. 

FH5.5 Avsluta vården 

Socialtjänsten har också ansvar för att ge stöd och hjälp till barn och unga och deras föräldrar utifrån de 
särskilda behov som kan finnas efter en avslutad placering. Det är därför viktigt att socialtjänsten i god 
tid planerar inför att en placering ska upphöra. Här finns ett stöd i BBIC materialet ”På väg”. 

En viktig utgångspunkt i arbetet med att tillgodose placerade barns behov av kontinuitet är att 
uppmärksamma deras behov av fortsatt kontakt med personer som de har fått en anknytning till. Det är 
viktigt att barn som varit placerade i familjehem och som vill behålla kontakten med sitt tidigare 
familjehem får möjlighet till det. I sådana fall kan det till exempel vara lämpligt att familjehemmet finns 
kvar som kontaktfamilj för barnet. 

 

FH5.6 Uppföljning efter avslutad placering 

11 kap. 4b § SoL 

Socialnämnden får* besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. En sådan uppföljning får ske om barnet, 
utan att förhållanden som avses i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller 
skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. 

* Kommentar/Förtydligande: Efter avslutad placering med stöd av SoL krävs samtycke 

11 kap. 4c § SoL 

Vid en uppföljning enligt 4a eller 4b § får nämnden ta de kontakter som anges i 2 § första stycket och 
samtala med barnet i enlighet med 10 § tredje stycket. 

Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen som gäller ett barns behov av 
stöd och skydd avslutats eller placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att 
inleda utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket. 

Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda 
respektive avsluta uppföljningen. 

Under uppföljningstiden ska socialtjänsten med viss regelbundenhet, beroende på barnets ålder och 
behov, ha kontakt med föräldrar och barnet samt ha möjlighet att kunna ta de kontakter som behövs. 
Socialtjänsten ska också kunna samtala med barnet oberoende av vårdnadshavarens samtycke, under 
förutsättning att barnet själv samtycker till det. 

Flyttningsförbud 24 § LVU 

Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket SoL om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet 
(flyttningsförbud). 

Bestämmelsen om flyttningsförbud är avsedd att kunna tillämpas i fall där själva separationen eller 
flyttningen är skadlig för barnet. I förarbetena betonas att bestämmelsen syftar till att bevaka barnets 
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bästa. Vårdnadshavarens intresse att få bestämma över barnets vistelseort måste vika när det kommer i 
strid med vad som är bäst för barnet. Upprepade flyttningar och flyttningar som sker efter lång tid när 
barnet hunnit få starka band där hen vistas bör inte godtas utan tungt vägande skäl. Reglerna om 
flyttningsförbud i 24–26 §§ LVU har främst betydelse för frivilliga placeringar och privatplaceringar. 
Men, bestämmelserna kan även tillämpas i samband med vårdens upphörande när barnet varit placerat 
med stöd av LVU. Flyttningsförbud kan endast tillämpas vid placering i ett annat enskilt hem än det 
egna. Reglerna kan alltså inte tillämpas om barnet vårdas i ett HVB eller får en insats i form av 
stödboende. Flyttningsförbud kan endast tillämpas vid placering för stadigvarande vård och fostran. 

 
FH6 Uppdragstagare 
Socialtjänsten ska rekrytera, utreda samt ge utbildning och stöd till uppdragstagare under placering. 
 

FH6.1 Rekrytering av uppdragstagare 

För att rekrytera fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner arbetar enheten aktivt med att 
informera om att kommunen är i behov av fler uppdragstagare. I rekryteringsarbetet samverkar enheten 
med förvaltningens kommunikatör för att nå så stor spridning som möjligt. 

Sedan hösten 2021 finns ett samarbete med övriga halländska kommuner kring gemensam rekrytering av 
familjehem. Kampanjen heter ”Våga växa”.  Regional rekrytering sker tillsammans med regionens 
kommunikatörer. 

 

FH6.2 Utredning av uppdragstagare  
 
FH6.2.1 Familjehem 

Utredning av familjehem styrs av lagar, föreskrifter och allmänna råd och regleras i Socialtjänstlagen 
(SoL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för 
barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende och 
socialtjänstförordningen (2001:957). 

För att socialtjänsten ska få placera ett barn i ett familjehem eller ett jourhem krävs att hemmet har 
utretts av en socialnämnd. Familjehemsutredningen är ett viktigt redskap för att se till att placerade barn 
och unga får en god vård. En familjehemsutredning bör vara så utförlig och tillförlitlig att den kan ligga 
till grund för en bedömning av om barnet kan få nödvändig vård i det aktuella hemmet. 

Förutom att bedöma familjens lämplighet innebär utredningen även en möjlighet för socialtjänsten att 
skapa en god kontakt med familjen och lära känna familjens styrkor och utvecklingsområden, för att 
kunna anpassa framtida stöd. Familjehemmet får i sin tur veta mer om uppdraget. På så vis kan en bra 
grund läggas för det framtida samarbetet kring barnet och dess behov. 

Med syftet att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i sättet att utreda familjehem har Socialstyrelsen 
utvecklat två bedömningsmetoder som kan användas i olika skeden. BRA-fam, en metod för initial 
bedömning vid rekrytering av familjehem samt Familjehemsvinjetter som används under den fortsatta 
utredningen. Kunskapsgrunden till BRA-fam samt Familjehemsvinjetter bygger till stor del på 
utvecklingsekologisk teori samt på kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Utifrån empirisk forskning och 
familjehemsutredares erfarenheter och kunskap har vissa faktorer identifierats som relevanta vid 
rekrytering och bedömning av blivande familjehem. De identifierade faktorerna är dels relaterade till 
familjehemmet, dels till det placerade barnet3. 

 

 
3 Handbok Placerade barn och unga, Socialstyrelsen 
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FH6.2.2 Kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

Det finns inga specifika krav från lagstiftaren gällande vad som krävs och hur en utredning av 
kontaktfamilj eller kontaktperson ska genomföras. Utredningen bygger på samtal, intervjuer, 
referenstagning, inhämtande av registerutdrag och hembesök (kontaktfamilj). Baserat på underlaget görs 
en bedömning av lämplighet. 
 

FH6.2.3 Särskilt förordnad vårdnadshavare 

Ett uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) föregås av en utredning. Utredningen bygger 
på bland annat samtal, referenstagning och utdrag från socialregistret samt Polismyndighetens och 
Kronofogdemyndighetens register. Utredningen överlämnas till ansvarig socialsekreterare som ansvarar 
för fortsatt handläggning inför ansökan hos Tingsrätten. 

 

FH6.3 Stöd och utbildning 
 

FH6.3.1 Stöd och utbildning till familjehem 

Barn och unga i familjehem har rätt till en god vård och det är socialnämnden som ska se till att de får 
det. Socialtjänsten ska löpande ge råd, stöd och annan hjälp till familjehemmen. Alla familjehem har en 
familjehemssekreterare som ger stöd och handledning. 

Familjehemsföräldrar kan även ha behov av stöd utanför kontorstid och i akuta situationer, till exempel 
vid plötsliga konflikter eller hotande avbrott i vården. Familjehemmen kan vid akuta situationer utanför 
kontorstid kontakta socialjouren för stöd. 

Familjehemsföräldrar kan också behöva avlastning om barnet har stora vårdbehov. Vid behov av 
avlastning i uppdraget görs, under förutsättningar att barnets bästa beaktats, en bedömning av lämpligt 
alternativ vilket oftast återfinns i familjehemmets släkt eller övrigt nätverk.  

Utbildning 

Socialnämnden har en skyldighet att erbjuda utbildning till alla familjehem. Enheten erbjuder 
familjehemmen Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”4. Kommunerna i Halland genomför 
utbildningen i samarbete.  

Utbildningsmaterialet bygger på barnkonventionen, övrig aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter 
från praktiker och brukare om vad jourhem och familjehem behöver för att klara sitt uppdrag.  

Utöver ”Ett hem att växa i” erbjuds enhetens familjehem möjlighet att delta i olika föreläsningar i 
kunskapshöjande syfte. Genom samarbetet i Halland erbjuds vissa utvalda familjehem Rädda barnens 
utbildning Traumamedveten omsorg, (TMO)5. 

Grupphandledning  

Våra jourhem har regelbundet grupphandledning av extern handledare (utbildad psykolog eller 
psykoterapeut med mångårig erfarenhet inom området).  

Enskild extern handledning 

I särskilda fall kan familjehemmen erbjudas enskild handledning av psykolog. Denna form av stöd ges 
då det stöd och den handledning familjehemssekreteraren ger behöver kompletteras för att 
familjehemmet behöver hjälp att bearbeta sina känslor och få stöd i att orka med sitt uppdrag. 

 
4 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-8-1.pdf 
 
5 https://www.raddabarnenvalfard.se/tmo 
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Används restriktivt och beslut fattas av enhetschef. Norm är 3–5 samtal á 1,5 timma. 

 

FH6.4 Ersättning till uppdragstagare 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till 
kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Rekommendationerna syftar till att utgöra ett stöd för 
kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag. Varje kommun får i avtal med det 
enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det enskilda ärendet. 

Enheten utgår från SKR:s rekommendationer gällande ersättning. Det kan förekomma att ett enskilt barn 
har så omfattande behov av vård och omsorg, som kräver omfattande arbetsinsatser och kunskap av 
familjehemsföräldrar, att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger SKR:s 
rekommendationer enligt delegationsförteckningen. Som exempel kan nämnas omfattande 
funktionsnedsättning och eller sjukdom hos barnet. Ett annat exempel kan vara att barnet har upplevt 
mycket svåra och traumatiska händelser i sin tidigare hemmiljö.  

Bristen på erfarna familjehem och konkurrensen med främst privata aktörer, konsulentstödda 
familjehemsverksamheter, innebär att enheten ibland efter förhandling får avtala om en högre ersättning 
än SKR:s rekommendationer enligt delegationsförteckningen. 

När barnet bedöms ha ett omsorgsbehov som innebär att en eller båda familjehemsföräldrarna behöver 
finnas hemma på hel- eller deltid ansöker de hos sin arbetsgivare om tjänstledighet. Inkomstbortfallet 
ersätts i dessa fall. Utifrån 2018 års beslutade handlingsplan, budget i balans, arbetar enheten utifrån 
principerna att bevilja maximalt tre månaders ersättning för inkomstbortfall på heltid i samband med 
nyplacering. Undantag gäller för barn i åldrarna 0–3 år, samt i vissa andra fall då barnets behov av att 
vara hemma med en vuxen är så omfattande att principens månader inte räcker.   
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FH7 Insatser och bedömningsgrunder 

Socialtjänsten ska se till att barn som inte kan bo med sina föräldrar får en god vård och omsorg utifrån sina 
behov. Familjehemsplacerade barn har skiftande behov och bedömning av stöd utgår från en individuell 
bedömning. Generellt visar forskning att barnen behöver mycket stöd och hjälp under placeringen, för att 
utvecklas väl och få ett bra liv som vuxna. Den ursprungliga familjen har ofta levt i en utsatt situation med 
ekonomiska och sociala problem innan placeringen. Barnen kan ha varit utsatta för försummelse, vanvård 
och våld. Både yngre och äldre barn har ofta haft en bristfällig skolgång och problem med hälsan. 

  

FH7.1 Hälsoundersökningar 

År 2017 trädde lagen om hälsoundersökningar i kraft. Lagen innebär att barn och unga i 
åldrarna 0–18 år som vårdas utanför det egna hemmet ska genomgå en 
hälsoundersökning. År 2020 utökades socialnämndens skyldighet till att även 18–20-
åringar ska erbjudas hälsoundersökning. 

Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett barn eller en 
ung person ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna 
hemmet inleds. 

Det är nämndens ambition att alla placerade barn och unga ska genomgå hälsoundersökning inom två 
månader från placeringsdatum. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-1-6546.pdf 

https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/barn-unga-och-
familj/bbic-barns-behov-i-centrum/halsoundersokning-enligt-bbic/ 

 

FH7.2 Öppenvård i form av umgängesstöd  

Insatsen utförs av Öppenvårdsenheten barn och unga. Insatsen ges till barn som är 
placerade och där det finns behov av skydd eller stöd.  

Umgängesstöd är i första hand till för barnet och det är barnets behov som ska vara 
avgörande. För att underlätta såväl umgänget som barnets situation under umgänget är det 
av stor vikt att socialtjänsten ger stöd till barn, föräldrar och familjehem. Insatsen används 
om det finns ett skyddsbehov för barnet i umgänget med föräldern eller när en förälder 
behöver stöd i att möta sina barn. 

 

FH7.3 Öppenvård i form av föräldrastöd till placerade barn och ungdomar 

Insatsen utförs av Öppenvårdsenheten barn och unga och ges till föräldrar vars barn är 
placerade. Socialtjänsten ansvarar för att ge vårdnadshavare och föräldrar till barn som är 
placerade, stöd och annan hjälp som de behöver enligt 6 kap 7 § SoL. Att föräldrar får 
stöd är viktigt ur barnets perspektiv, oavsett om barnet så småningom kan flytta hem eller 
om det ska växa upp i familjehemmet. Föräldrar kan även behöva hjälp att förstå 
orsakerna till att deras barn placerats. 

Delegation:                   Socialsekreterare              

Norm:                           Utifrån barnets behov och överenskommet eller beslutat umgänge                    

Beslutslängd:                3–6 månader            

Uppföljning:                 Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång         
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Kan beviljas till barnets föräldrar oavsett om man är vårdnadshavare eller inte.  

   

FH7.4 Strukturerad öppenvård 

Insatsen utförs av Öppenvårdsenheten barn och unga. Insatsen ges i form av 
gruppverksamhet. Grupperna träffas vanligtvis vid tio tillfällen under tre månader.  

Målgruppen är barn och unga i åldern 6–18 år som,  

- har förälder eller annan närstående med ett kemiskt beroende av exempelvis 
alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika (BIM – Barn i missbruk)   

- har förälder eller annan närstående med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa 
(BIP – Barn i psykisk ohälsa)   

- upplevt hot, bråk eller våld i familjen (BIV – Barn i våld)   

- upplever vårdnadskonflikt eller bor i separerade familjestrukturer där det finns 
behov av insats (Skilda världar)  

 

 

FH7.5 Öppenvård, personligt stöd i extern regi 

Utgångspunkten är att insatsen utförs av Öppenvårdsenheten barn och unga. 

Det finns två undantag när det inte är lämpligt att förvaltningens egen öppenvård 
verkställer besluten. Därmed blir det i nedanstående två fall aktuellt att köpa in öppenvård 
från extern utförare med ramavtal6. 

 

Vägledande bedömningskriterier  

- Om den som beviljats öppenvård inte befinner sig i eller i närheten av kommunen. 
Enhetschef på öppenvården får göra en bedömning från fall till fall om ett avstånd 
anses vara så pass långt att det inte är ekonomiskt försvarbart att det utförs i egen 
regi.  

- Interna känsliga ärenden. Med det avses ärenden som berör personal inom 
förvaltningen och som arbetar i en verksamhet som har beröringspunkter med 
öppenvården.  

 
6 Kan bli aktuellt att gå utanför ramavtal om leverantören inte finns i den kommun där barnet är placerat.  

Delegation:             Socialsekreterare              

Norm:                     Upp till sex månader                       

Beslutslängd:          3–6 månader            

Uppföljning:           Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång         

Delegation:                 Socialsekreterare              

Norm:                         En omgång gruppsamtal                     

Beslutslängd:              Enligt uppgjort program  

Uppföljning:               Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång         
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FH7.6 Drogtester  

Insatsen utförs i egen regi av Öppenvårdsenheten vuxen.   

Vägledande bedömningskriterier   

- Kan beviljas till föräldrar, efter samtycke, inför umgänge med barn när det finns en oro 
för att föräldrar brukar droger eller alkohol.  

- Beviljas till ungdomar under placeringstiden, främst i rehabiliterande syfte och i 
kombination med insatsen samtalskontakt. 

- Beviljas till föräldrar vid utredning gällande LVU vårdens upphörande, så kallad 
hemtagningsbegäran när socialsekreteraren bedömer att det finns behov av att kartlägga 
missbruk/bruk*.   

När skälen till att insatsen beviljats inte längre föreligger ska insatsen avslutas.   

 

 

  

FH7.7 Kontaktfamilj 

Insats i form av kontaktfamilj syftar till att efter avslutad placering möjliggöra för barnet 
eller ungdomen att upprätthålla kontakten med det tidigare familjehemmet. Insatsen kan 
även beviljas som en kompletterande insats under pågående familjehemsplacering i syfte 
att utvidga barnets nätverk.  

Socialnämnden bör vid bedömningen av ett barn eller ungdoms behov av stöd och hjälp 
efter avslutad vård i familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende beakta 
behovet av fortsatt kontakt med hemmet där barnet eller den unge varit placerad. Barnets 
eller den unges behov av personligt stöd bör uppmärksammas och tillgodoses. 

Delegation:                          1:e Socialsekreterare     

Norm:                                  3–6 månader                    

Beslutslängd:                       3–6 månader            

Uppföljning:                        Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbesluts utgång         

 

Delegation:                             Socialsekreterare              

Norm:                                     Beviljas under placeringstiden 

Beslutslängd:                          Enstaka tillfällen eller tidsbegränsat 3–4 månader                             

Uppföljning:                           Vid förändrat behov eller senast före beslutets sista dag.            
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När skälen till att insatsen beviljats inte längre föreligger ska insatsen avslutas.   

 
FH7.8 Kontaktperson 

Insats i form av kontaktperson kan beviljas som ett komplement till pågående 
familjehemsplacering. 

Vägledande bedömningskriterier   

- Kan beviljas när barnet är i behov av extra stöd gällande skolarbetet. 

- Kan beviljas när barnet har behov en extra person för att aktivera sig eller utöva 
fritidsaktivitet. 

När skälen till att insatsen beviljats inte längre föreligger ska insatsen avslutas.   

 

 

 

 

 

 
FH7.9 Omplacering  

Sammanbrott i vården, det vill säga placeringar som utifrån socialtjänstens bedömning 
avbryts oplanerat, gäller framför allt ungdomar med beteendeproblem. Även yngre barn 
kan drabbas av sammanbrott i vården. Sammanbrott är generellt sett något negativt för de 
barn och unga som berörs. Sammanbrott i vården har i vetenskapliga studier7 ansetts vara 
en stark indikator på en bekymmersam prognos senare i livet. Det gäller vanligtvis 
situationer när barnets vårdbehov inte har kunnat tillgodoses och berörda barn och unga 
kan på grund av det befinna sig i en särskilt utsatt situation. Om orsaken är att barnet far 
illa i vården kan ett sammanbrott betyda en nödvändig förändring till det bättre. 

En omplacering ska föregås av en utredning. Att göra en omplacering är i flertalet fall en 
mycket ingripande åtgärd, som enligt JO kräver noggranna överväganden.  

 

 

 
7 Vinnerljung B, Sallnäs M & Kyhle Westermark P (2001) Sammanbrott vid tonårsplaceringar – om ungdomar i 

fosterhem och på institution. Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) 

Egelund T, Jakobsen T B, Hammen I, Olsson M, Høst A. (2010) Sammenbrud i anbringelser af unge. Erfaringer, 

forklaringer og årsagerne bag. Köpenhamn: SFI/Socialforskningsinstituttet. 

 

Delegation:                            1:e Socialsekreterare, vid förlängning socialsekreterare              

Norm:                                    1 helg per månad 

Beslutslängd:                         6 månader            

Uppföljning:                          Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång         

 

Delegation:                                1:e Socialsekreterare, vid förlängning socialsekreterare              

Norm:                                         1 gång per vecka                      

Beslutslängd:                              6 månader            

Uppföljning:                               Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång         
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FH7.9.1 Omplacering till annat familjehem 

Vid val mellan familjehem som bedöms tillgodose barnets/den unges vårdbehov, och som även i övrigt 
uppfyller de principer som ska gälla vid familjehemsplaceringar, är ambitionen att följa nedanstående 
prioriteringsordning  

1. Eget familjehem (som är uppdragstagare för Kungsbacka kommun) 

2. Konsulentstött familjehem – Med ramavtal 

3. Konsulentstött familjehem – Utanför ramavtal 

Finns två eller fler förslag som vi bedömer matchar barnets behov väljs det alternativ som har lägst 
dygnskostnad.  

 

 

FH7.9.2 Omplacering till stödboende 

Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldrarna 16–20 år. Barn i åldrarna 16–17 år får tas emot 
i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl, 6 kap. 1 § SoL. Barn och unga i åldrarna 16–20 år som 
bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd, och som inte har behov av vård- och 
behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB, ska kunna placeras i ett stödboende. Det 
huvudsakliga syftet med placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller den 
unge för ett självständigt boende och vuxenliv 

Placering i stödboende kan bli aktuellt när familjehemsplaceringen inte fungerar tillfredställande. 

Vägledande bedömningskriterier   

- Hemflyttning till föräldrar inte är möjligt eller lämpligt. 

- Omplacering till annat familjehem bedöms ej lämpligt. 

- Inte avslutat gymnasiestudier. 

- Avslutat gymnasiestudierna och har ett vårdbehov på grund av missbruk och/eller 
psykisk ohälsa.  

När skälen till att insatsen beviljats inte längre föreligger ska insatsen avslutas.   

 

 

 

Delegation:                             Utskott           

Norm:                                     Saknas 

Beslutslängd:                          Under utredningstid därefter beslut om stadigvarande vård              

Uppföljning:                              Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång                                    

Delegation:                             Utskott             

Norm:                                     Saknas 

Beslutslängd:                          Under utredningstid, därefter 4‒6 månader              

Uppföljning:                           Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång                    
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FH7.9.3 Omplacering till HVB 

Barn och unga i behov av vård- eller behandlingsinsatser i heldygnsvård kan bli aktuella för placering i 
HVB. Ett annat skäl till placering i HVB kan vara behov av utredning av särskilda frågeställningar som ett 
komplement till socialtjänstens egen utredning av lämplig fortsatt vård och behandling.  

När barnet eller ungdomen omplaceras till HVB ska enheten så snart det är möjligt göra en planering för 
nästa steg, för att minska tiden på institution.  

Placering på HVB kan bli aktuellt när familjehemsplaceringen inte bedöms vara bästa placeringsformen.  

Vägledande bedömningskriterier   

- Barnet eller den unge har ett omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom 
familjehemsvård eller genom placering på stödboende. 

När skälen till att insatsen beviljats inte längre föreligger ska insatsen avslutas.   

 

  

FH7.10 Fortsatt placering i familjehem efter 18-årsdagen 
Familjehemsplacerade ungdomar som fyller 18 år beviljas fortsatt placering till och med 31 augusti det år de 
avslutat gymnasiet. Med förbehåll att vid förändrade förutsättningar som till exempel avslutade 
gymnasiestudier i förtid kan placeringen avslutas i förtid. 

Föreligger vårdbehov efter 31 augusti görs ny ansökan och beslut, särskilda skäl ska föreligga dock längst till 
och med 21 år.  

 

 

 

 

  

Delegation:                            Utskott             

Norm:                                    Saknas 

Beslutslängd:                         Under utredningstid, därefter 4‒6 månader              

Uppföljning:                             Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång                    

Delegation:                              Utskott        

Norm:                                      Under gymnasiestudier  

Beslutslängd:                           till och med 31 augusti det år den unge avslutar gymnasiestudierna 

Uppföljning:                               Vid förändrat behov eller senast vid biståndsbeslutets utgång                    
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FH8 Familjerådgivningen 
 

FH8.1 Uppdrag 

1995 beslutade riksdagen att alla kommuner ska erbjuda familjerådgivning till alla som begär det. 
Rådgivningen kan bedrivas i privat eller kommunal regi. Kungsbacka kommun har valt att enbart 
erbjuda familjerådgivning i egen regi. Familjerådgivningen ska vara av hög kvalitet, rådgivarna ska 
inneha tillräcklig kompetens och det ska vara lätt för alla kommuninvånare att få tillgång till 
familjerådgivning inom rimlig tid. 

Enligt Prop. 1993/94:4 på grund av ärendenas karaktär så får det ej förekomma betydande väntetid.  

 

Värdegrund  

Familjerådgivningens arbete bygger på värderingen att goda och trygga familjerelationer byggs bäst på 
principer om jämställdhet och demokratiska grundvärderingar. Samhället och familjerådgivaren har ett 
särskilt ansvar att motverka förtryck och värna om en svagare part, till exempel barnen.  

  

Syfte 

För par som lever tillsammans är syftet att bistå dem så att de kan hantera sina konflikter, problem och 
krissituationer på sådant sätt att de kan fortsätta leva tillsammans. För par som separerar är det viktigt att 
få hjälp att minska konflikterna och att underlätta ett gemensamt föräldraskap. 

  

Folkhälsoarbete 

Familjerådgivning är ett folkhälsoarbete som bidrar till förbättrade par och familjerelationer, tryggare 
uppväxtmiljö för barnen och förbättrad hälsa för individerna. Familjerådgivning är också en viktig 
förebyggande verksamhet och en resurs för att förhindra ohälsa både fysisk och psykisk, missbruk samt 
social utsatthet. 

  

FH8.2 Målgrupp 

Familjerådgivningen är öppen för familjer med eller utan barn - gifta, sambor, samkönade, 
ensamstående, särbor, flergenerationer och bonusfamiljer. Var än i livet man befinner sig är man 
välkommen med sina frågor, tankar och känslor. Familjerådgivningens ambition är att alla ska kunna 
uttrycka sig och bli lyssnade till, utifrån sina behov. 

 

FH8.3 Metoder 

Familjerådgivarna har kvalificerade vidareutbildningar inom samtalsmetodik, MI, kognitiv 
beteendeterapi, psykodynamisk samtalsbehandling, sexologi, kris och trauma, arbete med våldsutsatta 
och familjer, detta för att på bästa sätt kunna möta den bredd i problematik de ställs inför. 

 

FH8.4 Sekretess 

Det råder en särskilt sträng sekretess, så kallad absolut sekretess. Det betyder att det man pratar om 
under samtalen inte förs vidare. 

Ett undantag från den absoluta sekretessen är om det kommer fram att barn utsätts för brott. Då ska 
familjerådgivaren anmäla detta. Det kan till exempel vara att barn utsätts för psykisk eller fysisk 
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misshandel eller sexuella övergrepp. Eller att barn ser när någon närstående är utsatt för våld eller 
övergrepp.  

Som besökare på familjerådgivningen har man rätt att vara anonym och det förs inga journaler. 

 

FH8.5 Avgift 

Ett besök på familjerådgivningen är avgiftsbelagd. Enligt Prop. 1993/94 får avgiften ej vara av den 
storleken att den avhåller enskilda från att vända sig till familjerådgivningen.  

Möjlighet till avgiftsbefrielse finns vid en ansträngd ekonomisk situation och vi har en restriktiv hållning 
vid dessa beslut. Ungdomar som studerar och par som kommer på rekommendation av övriga enheter är 
avgiftsbefriade utifrån sina oftast begränsade ekonomier. 

 

FH8.6 Prioritering  

I syfte att kunna prioritera familjer med barn tillämpas följande prioriteringsordning: 

1. Akut kris och barn under tre år 

2. Akut kris med hemmavarande barn 

3. Kris utan hemmavarande barn 

4. Övriga 

Akut kris kan vara abrupt påkommen otrohet, graviditet som en vill fullfölja den andra parten inte, akut 
hot om separation, ett dödsfall i familjen. 

Norm: Antal samtal som erbjuds är i normalfallet 4‒6 samtal. 

 

FH8.7 Utbildning för föräldrar 

Föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BiFF) riktar sig till föräldrar som har bestämt sig för att 
separera eller har separerat. Utbildningen anordnas löpande av Familjerådgivningen. Föräldrarna träffas i 
grupper med upp till åtta deltagare vid tre tillfällen, en kväll i veckan.  

Kursen är avgiftsbelagd. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns vid en ansträngd ekonomisk situation och 
enheten har en restriktiv hållning vid dessa beslut. 
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FR1 Enhetens uppdrag 

På uppdrag av domstol genomför Familjerätten samarbetssamtal, snabbyttranden, vårdnads-, boende- 
och umgängesutredningar, verkställer umgängesstöd och yttranden gällande namn och adoption.  

Familjerättens uppdrag är att erbjuda separerade eller skilda föräldrar med gemensamma barn, råd och 
stöd i form av rådgivning, samarbetssamtal samt att hantera ansökningar gällande avtal runt vårdnad, 
boende och umgänge.  

Familjerättens uppdrag är också att utreda faderskap och genomföra medgivandeutredningar för 
adoption.  

 

FR2 Målgrupp och avgränsning  
Här listas Familjerättens olika målgrupper 

- Separerade eller skilda föräldrar, med gemensamma barn upp till 18 år, som inte är överens i frågor 
avseende vårdnad, boende och umgänge.  

- Föräldrar som behöver hjälp med bekräftelse eller fastställande av faderskap. 

- Förälder som vill byta efternamn på sitt barn utan samtycke av den andre föräldern.  

- Kommuninvånare som ansöker om medgivande för adoption. 

- Närstående som önskar umgänge med barn. 

 

Tabell 1. Vägarna in till Familjerätten  

Uppdrag På uppdrag av 
domstol 

På uppdrag av 
kommuninvånare 

På uppdrag av 
Skatteverket/polis 

Upplysningar 
(snabbyttrande) enligt 6 
kap 19 § andra stycket FB 

X   

Remiss samarbetssamtal 
enligt 6 kap 18 § FB 

X   

Vårdnadsutredning enligt 6 
kap 20 § tredje stycket FB 

X   

Yttrande och verkställighet 
av umgängesstöd enligt 6 
kap 15 c § FB 

X   

Samarbetssamtal enligt 5 
kap 3 § SoL 

 X  

Ansökan om att skriva 
avtal 

 X  

Ansökan om medgivande 
för adoption 6 kap 12 § 
SoL 

 X  

Fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

X X X 
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Uppdrag På uppdrag av 
domstol 

På uppdrag av 
kommuninvånare 

På uppdrag av 
Skatteverket/polis 

Namnyttrande enligt 45 § 
namnlagen 

X   

Adoptionsyttrande enligt 4 
kap 15 § FB 

X   

Passyttrande   X 

 

 

FR3 Lagar  

Föräldrabalken (FB) 

Föräldrabalken belyser det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Framför allt handlar 
föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har gentemot sina barn. I lagen 
regleras bland annat frågor om faderskap, adoption, vårdnad, umgänge och underhållsskyldighet.  

        

      Lag (2016:1013) om personnamn 

Lagen beskriver bland annat på vilket sätt en person kan förvärva ett efternamn respektive förlora rätten 
till ett efternamn.  

 

Lag om informationssamtal (2021:530) 

Från den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en     
tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.  

 

FR4 Metodstöd 
 

Här listas ett urval av de handböcker som används som metodstöd.  

- Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsen, 2014 

- Vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsen, 2012 

- Gemensamma författningssamlingen, avseende hälso-och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa 
m.m. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens 
handläggning av ärenden om adoption. Socialstyrelsen, HSLF-FS 2017:481 

- Gemensamma författningssamlingen, avseende hälso-och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa 
m.m. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar 
för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsen, HSLF-FS 2017:512 

- Gemensamma författningssamlingen, avseende hälso-och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa 
m.m. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens 

 
1 Allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS-2017-48).pdf (mfof.se) 
2 Allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge (HSLF-FS 2017:51).pdf 
(mfof.se) 
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utredning och fastställande av faderskap eller föräldraskap samt om socialnämndens utredning när 
barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående. Socialstyrelsen, HSLF-FS 
2021:643 

- Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Ett stöd för familjerättens 
handläggning. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2018 

- Att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap. Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFOF), 20214 

- Nationell adoption. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2020 

- Informationssamtal. HSLF-FS 2022:18 

- Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och 
umgänge. SOSFS 2012:4 

 
FR5 Handläggning  

 

FR5.1 Handläggningstid 

En begäran om upplysning eller yttrande gällande namn, adoption eller utredning från tingsrätten ska 
hanteras inom ramen för den tid som tingsrätten angett som sluttid.  

När föräldrar ansöker om samarbetssamtal och informationssamtal ska ett första samtal erbjudas inom 
två veckor från det att föräldrarna ansökt om samtal. 

 

FR5.2 Kompetenskrav för handläggning av familjerättsliga ärenden  

Utredningar som gäller vårdnad, boende och umgänge handläggs av socialsekreterare med särskild 
kompetens avseende föräldrabalken. Särskild kompetens innebär bland annat grundutbildning i 
samarbetssamtal, grundkurs i handläggning av faderskap/föräldraskap, grundutbildning i handläggning 
av medgivandeutredningar och handläggning av utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge.  

Utredningar av god kvalitet ställer krav på erfarenhet av socialt arbete samt kunskap och kompetens vad 
gäller barn, vuxna och relationer. Kunskap och erfarenhet av samtal med barn, förhandling, 
konflikthantering och kunskap om makt och våld i nära relationer är också av stor betydelse. För att 
familjerättssekreterare självständigt ska kunna arbeta med att leda samarbetssamtal bör personalen enligt 
MFOF ha minst ett års yrkeserfarenhet inom områdena vårdnad, boende och umgänge. 

Familjerätten har en introduktionsplan vid varje nyanställning för att säkerställa kompetensen i gruppen. 

Ambitionen är att den personal som saknar erfarenhet av arbete med handläggning och uppföljning av 
ärenden som avser familjerätt under en period av minst ett år ska få planerad introduktion, planerat stöd 
samt tilldelas ansvar för ärenden successivt. I utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge ska 
huvud- och medhandläggare utses. 

 

 
3 Allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap eller föräldraskap (HSLF-FS 2021:64) 
4 Handbok - Att utreda och fastställa faderskap_20211020.pdf (mfof.se) 
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FR5.3 Att vittna 

I rollen som familjerättssekreterare är det relativt vanligt att bli kallad till tingsrätten som vittne i mål om 
vårdnad, boende och umgänge. Som regel viker då tystnadsplikten och en tjänsteman som blir kallad har 
vittnesplikt och kan inte vägra.  

 

FR6 Bedömningsgrunder  
FR6.1 Riskbedömningar 

I samtliga uppdrag inom Familjerätten görs riskbedömningar. Enheten har upprättade rutiner för samtliga 
processer och som stöd i arbetet med riskbedömningar används MFOF:s stödmaterial5.   

 
FR6.2 Bedömning av barnets bästa och barnets delaktighet 
I lagen finns ingen definition om vad som ska anses vara barnets bästa. Det går inte att precisera 
betydelsen av barnets bästa utan barnets bästa avgörs i varje enskilt ärende. Vid bedömningen måste 
hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är 
möjligt ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas. En viktig del i Familjerättens 
bedömning är hur barnet självt upplever sin situation, och vad barnet vill. I de allra flesta fall är det bäst 
för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Men barnets rätt till båda sina föräldrar 
får inte innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden. Det är därför 
viktigt att särskilt uppmärksamma risken för att barnet far illa när beslut tas om vårdnad, boende och 
umgänge.  

Utgångspunkten för samtliga förslag till beslut om vårdnad, boende och umgänge är vad som är bäst för 
barnet. Enligt 6 kap 2 a § FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt vikt vid:  

 Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, eller att barnet olovligen 
förs bort, hålls kvar eller annars far illa.  

 Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.  
 Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.  

 

Delaktighet 

För att barnets rätt till delaktighet ska vara uppfyllt krävs, enligt förarbetena, bland annat att barnet har 
fått relevant information, möjlighet att föra fram sina åsikter, att åsikterna har beaktats och att barnet har 
fått återkoppling med information om vad som beslutats samt hur barnets bästa har beaktats. Om barnet 
inte kan eller inte vill framföra sina åsikter ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på 
annat sätt. Det kan ske genom inhämtande av uppgifter från barnets närstående eller någon annan 
företrädare för barnet. Vidare kan inställningen klarläggas genom dokumentation av vad barnet tidigare 
har framfört. Familjerätten erbjuder alltid barn tid för samtal och återkoppling.  

Barnet ska ges information och möjlighet att komma till tals och ge uttryck för sin vilja. Barnets vilja ska 
beaktas i alla ställningstaganden. Trots barnets vilja är det viktigt att barnet inte blir beslutsfattare. Beslut 
och förslag till beslut rörande vårdnad, boende och umgänge fattas av vuxna och är ett vuxenansvar. 

Familjerätten har, med få undantag, samtal med alla barn aktuella i en vårdnadsutredning. Skäl till att 
inte ha barnsamtal kan vara barnets ringa ålder, om barnet inte kan uttrycka sig i samtal med 
familjerättssekreterare eller om barnet helt enkelt inte vill ha samtal. 

 
5 Riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Ett stöd för familjerättens handläggning. 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2018 
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Om föräldrar motsätter sig samtal med barn kan familjerättssekreterare ändå mot föräldrarnas vilja ha 
samtal med barnet. Det som är avgörande för om samtalet kan genomföras mot vårdnadshavarens vilja är 
barnets ålder, mognad och utveckling, i kombination med vad frågan gäller samt betydelsen och 
konsekvenserna för barnet av det beslut som ska fattas. 

 

FR7 Uppdrag 

Uppdragen nedan presenteras i den ordning som ärendena hanteras. 

 

FR7.1 Information till dem som har separerat/står i begrepp att skiljas 

I samband med att föräldrar lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad får Familjerätten information av 
tingsrätten om att föräldrar med barn under 18 har skiljt sig. Familjerätten skickar i samband med det 
information till föräldrarna per post6. Då Familjerätten inte får någon indikation när föräldrar som levt 
som sambo separerar är samma service inte möjlig att ge dem. Syftet med att lämna informationen är att 
separerade ska få generell information runt processen och vilket stöd de kan få av kommunen. 

 

FR7.2 Samarbetssamtal  

Samarbetssamtal är strukturerade samtal, med stöd av familjerättssekreterare, mellan föräldrar som är 
oeniga om hur de ska lösa frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Samtalsledarna ska kunna ge stöd 
och information i frågor om barns försörjning (men inte göra ekonomiska beräkningar eller bistå med att 
upprätta avtal om underhållsbidrag). Samarbetssamtalen är kostnadsfria för föräldrarna, till skillnad från 
familjerådgivningens samtal. 

Målet med samarbetssamtalen är att föräldrarna ska kunna enas om hur deras barn ska bo och att de ska 
förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar. Samarbetssamtal är en väg att gemensamt komma 
fram till vad som är barnets bästa. Samarbetssamtalen är frivilliga och förutsätter att båda föräldrarna är 
intresserade av att förbättra sitt föräldrasamarbete. Fokus i samarbetssamtalen ligger på parterna som 
föräldrar och barnets situation (till skillnad från familjerådgivning där fokus ligger på den vuxna 
relationen). I de fall föräldrarna själva ansöker om samarbetssamtal ska samtalen inte registreras och 
heller inte journalföras.  

Samtalsledaren kan bistå med att försöka motivera båda föräldrarna att komma på samtalen. 
Samtalsledaren ska också göra en bedömning av om det är lämpligt eller olämpligt med 
samarbetssamtal. En första bedömning görs per telefon med båda föräldrarna. Till exempel kan det vara 
uppenbart att familjerådgivningen är ett bättre alternativ, i så fall ska föräldrarna hänvisas dit.  

Föräldrarna bokas först in på var sitt enskilt möte. På det enskilda mötet genomför 
Familjerättssekreteraren en screening7 för att avgöra om det är lämpligt att båda föräldrarna sitter ner 
tillsammans i samarbetssamtal. Vid screeningen säkerställs att båda föräldrarna är positiva till 
samarbetssamtal och att deltagandet sker under frivillighet. 

Tid för ett första samtal bör erbjudas inom två veckor från det att ansökan inkommit till Familjerätten8. 
Om fortsatta samarbetssamtal bedöms lämpligt efter det första mötet erbjuds föräldrarna en serie av tider 
för att få en process i samtalen. Under tiden samtalsserien pågår förs minnesanteckningar vilka inte 
sparas efter avslutade samtal. 

Normen gällande antal samarbetssamtal är 5–7 gemensamma samtal samt ett uppföljande samtal efter 
ungefär sex månader. Därefter avslutas samtalen och arbetsanteckningar raderas. En individuell 

 
6 Broschyrerna Att skiljas och Gemensam vårdnad.  
7 Som Familjerätten upprättat 
8 Prop. 1997/98:7 s 42 
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bedömning görs gällande antal samtal, beroende på barnens ålder och konfliktens påverkan på barnet kan 
behovet av antal samtal variera. 

Barns delaktighet i samarbetssamtal beror på hur föräldrarna kan hantera sin konflikt. Samtalsledaren 
kan ha ett avlastande samtal med barnen enskilt. I vissa fall kan barnen bedömas vara i behov av stöd för 
egen del och hänvisas då till exempelvis barngrupp för barn med separerade föräldrar eller Skilda världar 
som tillhandahålls av Öppenvårdsenheten barn och unga. 

. 

FR7.3 Avtal vårdnad, boende och umgänge  

Föräldrar kan få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 17 a § FB). Frågan kan 
aktualiseras på olika sätt. Föräldrarna kan genom samarbetssamtal, enas om hur de vill ordna frågor som 
rör vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrarna är överens och vill ändra en tidigare dom eller ett 
tidigare avtal, kan de upprätta ett nytt avtal hos Familjerätten. Ett godkänt avtal hos Familjerätten är 
likvärdigt med en dom i domstolen och kan verkställas.   

Det är Familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört som prövar om avtalet ska godkännas (6 
kap. 6 §, 14 a andra stycket och 15 a tredje stycket FB). Familjerätten ska se till att frågor om vårdnad, 
boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Om familjen bott i en annan kommun tidigare skall 
uppgifter inhämtas från den kommunen. Om föräldrarna tidigare varit bosatta i en annan kommun 
inhämtas socialregister även från den kommunen. 

Utredaren ska vara uppmärksam på sådana problem hos föräldrarna som kan påverka förutsättningarna 
för att godkänna avtalet, till exempel missbruk, våld, psykisk hälsa med mera. I samtalet med föräldrarna 
ska de få information om avtalets konsekvenser, även de ekonomiska konsekvenser avtalet kan ge. Ett 
avtal godkänt av Familjerätten förutsätter att föräldrarna är överens. Ett avtal om gemensam vårdnad ska 
godkännas om det inte är uppenbart att det är oförenligt med barnets bästa.  

Om Familjerätten inte kan godkänna föräldrarnas avtal, ska föräldrarna underrättas om de uppgifter som 
tillförts ärendet och som ligger till grund för beslutet. Det icke godkända avtalet ska förvaras i akten 
tillsammans med motivering och datering. Om Familjerätten inte godkänner avtalet, kan föräldrarna 
väcka talan i domstol.  

 

FR7.4 Informationssamtal inför stämning 

1 januari 2022 trädde en ny lag i kraft. Lagen om informationssamtal (2021:530). 

Lagen innebär att innan föräldrar kan vända sig för en stämning i domstolen behöver de ha närvarat vid 
ett informationssamtal hos Familjerätten. Den kommun som barnet är folkbokfört i är skyldig att 
tillhandahålla informationssamtalen. Informationssamtalet ska hållas snarast från det att föräldrarna 
begärt det, dock senast fyra veckor från det att begäran inkommit. 

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem 
att i ett tidigt skede hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, 
familjerådgivning eller samarbetssamtal.  

Familjerätten ska utfärda ett samtalsintyg till en förälder som har deltagit i ett informationssamtal, detta 
är sedan ett underlag som ska finnas med i samband med stämning i domstolen.  

 

FR7.5 Upplysning till domstol inför beslut om vårdnad, boende och umgänge  

Enligt 6 kap 19 § andra stycket Föräldrabalken ska Familjerätten ges tillfälle att lämna upplysningar 
innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge. Frågor om vårdnad, boende 
och umgänge tas upp av behörig domstol för den ort där barnet är folkbokfört. 
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Upplysningen från Familjerätten ska innehålla socialregister och polisregister på berörda samt 
samtalsredovisning från föräldrar och barn som berörs av uppdraget. Både föräldrar och barn får läsa 
igenom sina uppgifter innan upplysning skickas till domstolen. I upplysningen ska Familjerätten inte ta 
ställning till det föräldrarna uppger utan enbart inhämta föräldrarnas och barnets inställning. (Upplysning 
kallas ibland för snabbyttrande.) 

 

FR7.6 Samarbetssamtal på remiss från domstolen  

Samarbetssamtal på remiss från domstolen initieras i fall där föräldrarna vänt sig till tingsrätten, för att 
avgöra i frågor avseende vårdnad boende och umgänge. Syftet med samarbetssamtal på remiss är att 
försöka få föräldrarna att nå enighet utan att gå vidare till en vårdnad, boende eller umgängesutredning. I 
de fall föräldrarna remitterats från domstol aktualiseras samarbetssamtalen och återrapportering ska ske 
inom angiven tid till domstolen, normen är inom fyra månader. I återrapporten till domstolen ska anges 
att samtalen genomförts som planerat, antal samtal och om en överenskommelse har uppnåtts eller inte. 
Utöver ovanstående genomförs samarbetssamtalen enligt samma metod som vid de samarbetssamtal där 
föräldrarna ansökt själva. För båda typerna av samarbetssamtal gäller att samtalsledarna ska göra en 
bedömning gällande förutsättningarna för föräldrarna att nå en samförståndslösning. Om familjerätten 
bedömer att fortsatta samtal inte kan hjälpa föräldrarna att lösa frågan ska de informeras om det och 
samtalen ska avslutas. Om föräldrarna enas gällande vårdnad, boende och/eller umgänge kan avtal 
upprättas av Familjerätten eller om föräldrarna vill få det nerskrivet i en dom. 

 

FR7.7 Utredning avseende vårdnad, boende och umgänge  

När föräldrar i tvist inte lyckats nå någon samförståndslösning vid förhandlingen eller på 
samarbetssamtalen via tingsrätten går ärendet vidare till en vårdnad, boende- och/eller 
umgängesutredning. Familjerätten får då ett uppdrag från tingsrätten enligt 6 kap 19 § FB.  

Huvudansvaret för att utredningen kommer in till rätten ligger på den socialnämnd där barnet är 
folkbokfört. Tingsrättens uppdrag till familjerätten är tidsbegränsat och normen är att en utredning ska 
vara verkställd inom fyra månader. Familjerätten har möjlighet att begära anstånd, det ska göras skriftligt 
med tydliga skäl angivna. Skäl för begäran om anstånd kan till exempel också vara att utredning enligt 
11 kap 1 § SoL pågår, då barnets behov av skydd först måste vara utrett.  

Den familjerättssekreterare som haft föräldrarna i samarbetssamtal ska inte hantera utredningen. Detta 
utifrån neutralitet och opartiskhet. 

Normen är att en utredning består av två samtal med vardera föräldern, hembesök hos föräldrarna, med 
barnet och eventuellt ny partner närvarande. Enskilda samtal med barnen samt samtal med 
referenspersoner. Med referensperson menas en person som i sin yrkesutövning träffar barnet. 
Familjerätten inhämtar inte uppgifter från släkt och vänner. Utredningen ska också innehålla en 
riskbedömning där samtliga risker tas upp där familjerätten gör en bedömning runt hur riskerna påverkar 
barnet. Familjerätten ska efter genomförda samtal och hembesök sammanställa det skriftliga materialet 
och utifrån det skriva en bedömning samt ett förslag till beslut. Det slutliga beslutet fattas av tingsrätten, 
vid en huvudförhandling. Inför att utredningen ska skickas till domstolen har båda föräldrarna fått läsa 
igenom sina texter samt fått ta del av utredningen i sin helhet för kommunicering. Dessa synpunkter 
skickas med utredningen till domstolen om de inte är av den karaktär att det kan föranleda en ändring av 
förslag till beslut. 

 

FR7.8 Umgängesstöd på uppdrag av domstol enligt 6 kap 15c § Föräldrabalken 

Tingsrätten kan besluta om att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget 
(umgängesstöd). Det är barnets behov av umgängesstöd som är avgörande för domstolens beslut. Det 
kan handla om att barnet behöver trygghet eller stöd under umgänget med förälder. Det är inte 
umgängesförälderns behov av stöd under umgänget som ska ligga till grund för domstolens bedömning 
av behov av umgängesstöd. Umgängesstödet ska syfta till att bidra till trygghet för barnet när det saknas 
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en nära relation till umgängesföräldern, när det varit uppehåll i kontakten mellan förälder-barn eller när 
barnet inte känner tillit till sin umgängesförälder. Ett beslut om umgängesstöd ska gälla viss tid och det 
ska kunna förväntas att det blir ett mer normaliserat umgänge inom ett år.  

Innan domstolen beslutar om umgängesstöd begärs ett yttrande (enligt 6 kap 15c föräldrabalken) kring 
om de tilltänka umgänget är möjligt. Socialnämnden ska bara svara om det är praktiskt möjligt men inte 
ange om umgänge med umgängesstöd är lämpligt utifrån det specifika ärendet9. 

När beslutet om umgängesstöd kommer från tingsrätten ska utsedd handläggare på Familjerätten 
aktualisera umgängesstödet.  Familjerättssekreteraren utformar en umgängesplan tillsammans med 
ansvarig umgängesstödjare som föräldrarna godkänner. Familjerättssekreteraren följer upp hur umgänget 
fungerar. Familjerättssekreteraren har tillsammans med umgängesstödjaren en skyldighet att agera om 
umgänget bör avbrytas för att barnet mår dåligt eller riskerar att fara illa om umgänget fortsätter. 
Familjerättssekreteraren har även ett ansvar att verka för att stödet inte består längre än nödvändigt.  I det 
fall umgänget avbryts skrivs yttrande till domstolen där skälet till avbrottet av umgängesstödet anges.  

Domstolen anger i beslutet om umgängesstöd när återrapportering ska ske till domstolen.  

 

FR7.9 Medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap 12 § 
socialtjänstlagen. 

Behöriga att adoptera är gifta par, par som ej är gifta, ensamstående. Dock kräver vissa givarländer att ett 
par har varit gift i ett visst antal år. 

Informationssamtal 

Vid informationssamtalet sker ett informationsutbyte som är viktigt för att göra en bedömning om det 
finns förutsättningar för att gå vidare i processen.  

Hinder i processen kan vara sjukdom, psykisk ohälsa, kriminalitet, ekonomiska problem, hög ålder eller 
andra omständigheter som kan vara försvårande. 

Vid informationssamtalet erhåller sökande information om hur en medgivandeutredning genomförs.  

Föräldrautbildning  

Innan en medgivandeutredning kan starta ska sökande genomgå föräldrautbildning inför adoption som 
bedrivs av olika aktörer, bland annat Folkuniversitetet i Göteborg. 

Utredning 

Efter avslutad föräldrautbildning startar medgivandeutredningen hos Familjerätten (sökande inkommer 
med en skriftlig ansökningsblankett). Utredningen genomförs enligt de rutiner som utfärdats av MFOF. 
Utredningen består av gemensamma och enskilda samt med sökande. Hembesök och information från 
sökandets referenser. I förekommande fall, där det finns barn i familjen, inhämtas information från 
barnets förskola/skola.  

Följande intyg inhämtas:  

- Läkarintyg 

- Anställningsbevis 

- Information från FK om eventuell sjukersättning  

- Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten  

- Utdrag ur polisregister 

 
9 Se rutin Umgängesstöd 
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Utredningen uppehåller sig kring följande områden, sökandens bakgrund (uppväxt, föräldrar, syskon, 
släkt), utbildning/yrke, bostad, äktenskapet, nätverk, intressen, livsåskådning, motiv till adoption, tankar 
kring föräldraskap och en bedömning/ förslag till beslut. 

Beslut 

Socialnämnden fattar beslut om medgivande och beslutet gäller under tre år. Har inte sökande fått ett 
barnbesked inom den tiden måste beslutet förnyas och det innebär en ny medgivandeutredning som 
vanligtvis är en uppdaterad version av den första. 

Den fortsatta processen 

Efter att sökande har fått ett positivt beslut av socialnämnden fortsätter deras process tillsammans med 
en adoptionsorganisation. Det finns tre adoptionsorganisationer i Sverige, Adoptionscentrum (AC) i 
Stockholm, Barnen Framför Allt (BFA) i Kungsbacka och Barnens Vänner i Piteå. 

Barnbesked 

I samband med att sökande får ett barnbesked kontaktar sökande sin handläggare på Familjerätten för att 
få ett intyg (samtyckesblankett) som innebär att processen kan fortsätta. Vid den kontakten har 
handläggaren ett ansvar att kontrollera att sökandes omständigheter är desamma som vid tillfället de fick 
sitt medgivande och att det inte finns några hinder kring att processen kan fortsätta. Därefter kan intyget 
om att samtycke till att adoptionsprocessen kan fortgå utfärdas. 

Uppföljningsrapporter 

När adoptanterna/adoptanten mottagit sitt adoptivbarn ska uppföljningsrapporter genomföras av 
handläggaren på Familjerätten, antalet uppföljningsrapporter varierar beroende på vilket land barnet har 
adopterats från. 

Beslut om adoption 

Om givarlandet inte antagit Haagkonventionen kommer adoptionen först vara fullföljd när beslut om 
adoption har fattats i svensk domstol vilket föräldrarna själva får ansöka om. Domstolen begär då in 
yttrande av socialnämnden. 

 

FR7.10 Namnyttrande  

(45 § Lag om personnamn) 

Om en förälder önskar byta efternamn på sitt barn och inte är överens med den andre föräldern om detta, 
kan föräldern vända sig till tingsrätten för att få saken prövad. Om barnet är under 18 år, ska tingsrätten 
även hämta in ett yttrande från Familjerätten, om det inte är uppenbart obehövligt. Familjerätten ska ge 
barnet möjlighet att framföra sina åsikter och redovisa dem för tingsrätten. Utredning i namnärende sker 
på samma sätt som utredning i vårdnadsärende. Samtal med föräldrarna och barnet ska ske. Namnbyte 
kan ske även mot en förälders vilja om domstol finner att namnbytet är förenligt med barnets bästa.  

 

FR7.11 Passyttrande på begäran av polis  

En förälder kan ansöka om pass hos polisen även utan underskrift från den andre vårdnadshavaren. 
Polisen kan då inhämta yttrande ifrån socialnämnden inför sitt beslut (passförordningen 3 § 2 st). 
Polismyndigheten får, om det föreligger så kallade synnerliga skäl, ändå utfärda pass. (7 § 2p passlagen) 
Formuleringen innebär att det enbart är i yttersta undantagsfall som pass utfärdas när ena 
vårdnadshavaren motsätter sig ansökan. Polisens eventuella avslag kan sedan överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
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FR7.12 Umgänge med närstående 

Barn har behov av umgänge inte bara med sina föräldrar utan även med andra personer som står det 
särskilt nära. Det kan gälla till exempel mor- och farföräldrar, andra släktingar, familjehemsföräldrar 
eller en tidigare styvförälder. Vårdnadshavaren har ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets 
behov av umgänge med andra personer som står det särskilt nära och ska också lämna upplysningar som 
kan främja ett sådant umgänge enligt 6 kap 15 § tredje och fjärde styckena FB.  

Om vårdnadshavaren inte uppfyller sitt ansvar kan umgängesfrågan bli föremål för domstolsprövning. 
Socialtjänsten har här en viktig uppgift att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov. Om 
umgänge begärs av någon annan än en förälder får talan vid domstolen endast föras av socialnämnden. 
Av 6 kap 15 a § andra stycket FB framgår att nämnden vid bedömningen av om en sådan talan ska föras 
särskilt ska beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet 
särskilt nära.  

Familjerätten får göra en utredning och bedöma om det är till fördel för barnet att föra talan vid domstol. 
Ett beslut av socialnämnden att inte föra talan kan inte överklagas. Sökande, exempelvis far- eller 
morföräldrar, blir vid ett sådant ärende att betrakta som parter och har rätt att få del av utredningen och 
rätt att närvara vid nämndsammanträdet. Barnets vårdnadshavare ska bli kommunicerad utredningen i 
fråga och informeras om sin rätt att närvara vid nämndsammanträdet. Om nämnden fattar beslut att föra 
talan om umgänge blir barnets vårdnadshavare part i en process i tingsrätten om barnets rätt till umgänge 
med exempelvis en far- eller morförälder. 

 

FR7.13 Faderskap och föräldraskap 

Från och med den 1 januari 2022 har föräldrar möjlighet att bekräfta föräldraskap digitalt via 
Skatteverkets e-tjänst de första 14 dagarna efter ett barns födelse. Föräldrarna behöver uppfylla vissa 
krav för att kunna göra det och vara säkra på faderskapet. Från dag 15 träder socialnämndens skyldighet 
in och de föräldrar som inte vill eller har uppfyllt kraven för en digital bekräftelse får göra ett fysiskt 
besök. I de flesta fall råder det ingen tveksamhet om vem som är pappa till barnet och dessa ärenden 
handläggs av Kungsbacka direkt. Föräldrarna legitimerar sig, lämnar uppgifter till ett 
utredningsprotokoll och bekräftar faderskapet. De har samtidigt möjlighet att anmäla om de vill ha 
gemensam vårdnad om barnet.  

Alla barn har rätt till sitt ursprung och socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap och 
föräldraskap är därför viktigt och långtgående, i de fall där föräldrar inte bekräftat digitalt och/eller det 
råder en osäkerhet om faderskapet eller föräldraskapet. Om det trots allt visar sig omöjligt att få 
tillräckliga upplysningar för att bedöma faderskapet får utredningen läggas ner i nämnden.  

Familjerätten är skyldiga att försöka utreda och fastställa faderskap och föräldraskap för alla barn som är 
under 18 år, har hemvist i Sverige och vars föräldrar var ogifta när barnet föddes. Familjerätten har även 
skyldighet att utreda om någon annan man kan vara far till ett barn när föräldrarna är gifta med varandra 
och någon av vårdnadshavarna eller mannen begär det och det är lämpligt. Barn som saknar 
uppehållstillstånd i landet kan i vissa fall anses ha hemvist i Sverige och utredningsskyldighet föreligger. 
Familjerätten handlägger även ärenden där barn har kommit till genom surrogatarrangemang utomlands 
och det under vissa förutsättningar finns behörighet att fastställa faderskap. Socialnämnden har 
skyldighet att försöka utreda och fastställa faderskap och föräldraskap när barnet har kommit till genom 
en assisterad befruktning. Familjerätten undersöker handlingar som ligger till grund för den utförda 
behandlingen, exempelvis samtycke, intyg och patientjournaler, och kontaktar vårdinrättningar som 
utfört behandling inom både svensk hälso- och sjukvård och utomlands. Inrättningen ska vara behörig 
och barnet ha rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Om kraven inte uppfylls och faderskapet 
eller föräldraskapet inte kan fastställas får utredningen läggas ner i nämnden. Även i de fall då modern 
fått behandling som ensamstående kvinna och det är sannolikt att barnet kommit till genom behandlingen 
ska utredning inledas. Om modern har använt en privat spermiegivare ska faderskapet så långt det är 
möjligt utredas och fastställas.  
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En utredning om faderskap eller föräldraskap kan initieras på flera sätt. Familjerätten kan få en 
underrättelse från Skatteverket om att föräldraskap inte är registrerat för ett barn som är nyfött, inflyttat 
med sin moder eller ensamkommande. Domstol kan underrätta Familjerätten om att faderskap eller 
föräldraskap är hävt eller att en bekräftelse har ogiltigförklarats. Parterna kan även själva kontakta 
Familjerätten med en begäran om att faderskapet eller föräldraskapet ska fastställas. En sådan begäran 
kan leda till att en utredning ska inledas, men behöver inte alltid göra det, eftersom Familjerätten först 
måste bedöma om barnet har hemvist i Sverige. Om en moder begär en utredning före barnets födelse 
inleder Familjerätten från och med graviditetsvecka 30.  

 I vissa fall finns det en osäkerhet kring faderskapet och det behöver styrkas genom en DNA-
undersökning. Familjerätten träffar parterna och tar DNA-prov som skickas till Rättsmedicinalverket för 
en analys. Utredningen kan komma att utvidgas och gälla flera tänkbara fäder. Familjerätten utgår i 
första hand från moderns uppgifter och om hon inte vet vem som är barnets far eller vägrar att medverka 
till utredningen kan det krävas ett långsiktigt motivationsarbete. Familjerätten arbetar aktivt tillsammans 
med modern för att hjälpa henne att försöka minnas, eftersöka och hitta den tänkbara fadern. Det kan 
ibland krävas att Familjerätten inhämtar uppgifter från utomstående till utredningen.  

I ärenden med utlandsanknytning kan det uppstå frågor bland annat om när ett i utlandet fastställt 
faderskap ska godtas i Sverige, vilket lands lag som ska tillämpas eller vilken skyldighet och befogenhet 
svensk socialnämnd har att medverka i en fastställelsefråga. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra om 
en moder redan är gift i sitt hemland eller inte. Det behöver finnas tillförlitliga handlingar till grund för 
bedömning av faderskaps- och äktenskapsfrågor och Familjerätten har regelbunden kontakt med andra 
myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och ambassader utomlands. Om ett 
barns pappa bor utomlands skickar Familjerätten handlingar via Utrikesdepartementet och begär bistånd 
av utlandsmyndighet. Ambassaden i hemlandet hjälper till i kontakten med mannen, med eventuell 
DNA-provtagning och undertecknande av handlingar. Om mannen inte går att hitta eller han vägrar 
medverka och det finns tillförlitliga bevis som styrker faderskapet, exempelvis ett DNA-bevis eller ett 
undertecknat födelsebevis, överlämnar Familjerätten ärendet till domstol så att faderskapet kan bli 
fastställt genom dom. 

 

FR7.14 Adoptionsyttrande från domstol 

Om en sökande önskar adoptera ett specifikt barn behöver hen vända sig till tingsrätten. Med specifikt 
barn menas till exempel ett barn som är fött i Sverige, ett barn som kommit till Sverige från utlandet, ett 
släktings barn bosatt i Sverige eller utomlands, ett styvbarn eller ett familjehemsplacerat barn. Ansökan 
om adoption görs till tingsrätten i den ort där den sökande som vill adoptera har sin hemvist. Om den 
sökande inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan till tingsrätten i den ort där sökanden eller någon av 
sökandena har sin hemvist.  

Efter att tingsrätten fått in en ansökan om adoption av ett visst barn ska rätten ge Familjerätten i uppdrag 
att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Adoptionsutredningen ska innehålla samma 
uppgifter som en medgivandeutredning enligt 6 kap 12 § SoL. Om det finns skäl för att inte följa den 
ordning som stadgas för en medgivandeutredning ska skälen redovisas i adoptionsutredningen.  

I lagstiftningen framhålls särskilt att barnets egen inställning måste klargöras. Barn som fyllt 12 år får 
inte adopteras utan eget samtycke, om hen inte är varaktigt förhindrad på grund av psykisk störning eller 
på grund av annat liknande förhållande.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Tage Larsson stiftelse 2022 
 
Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beviljar utdelning ur Tage Larssons stiftelse 2022 enligt 
förslag till beslut av medel ur Tage Larssons stiftelse 2022, daterad 2022-03-31.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Tage Larssons stiftelse. Enligt 
stiftelsens bestämmelser ska utdelning ske till behövande med psykiskt, fysiskt eller socialt 
funktionshinder, som lever under knappa omständigheter i avsikt att höja vederbörandes livskvalitet. 

Nämnden fattade 2008 beslut om att medel vartannat år ska fördelas till vuxna med barn under 18 år 
och vartannat år till vuxna utan barn. För 2022 ska medel fördelas till vuxna utan minderåriga barn. I 
år finns det 256 968 kronor att fördela ur stiftelsen. Förslaget är att dela ut 256 000 kronor.  
46 ansökningar har inkommit till förvaltningen, där 40 ansökningar uppfyller kriterierna för utdelning 
ur stiftelsen år 2022.  
Urval 
Ansökningarna avseende vuxna med minderåriga barn, personer med för hög inkomst har sorterats 
bort. Riktmärke om ca 6 400 kr till sökande har förelegat vid bedömning om utdelning av medel.  

Summan är jämnt fördelad mellan de behöriga sökande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31 

Lista - Fördelning av medel ur Tage Larssons stiftelse - 2022, daterad 2022-03-31 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 

Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret   

 



 
 

Datum 

2022-03-31 
Diarienummer 

IF 2022-00029 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Erik Hjälmlövs stiftelse 2022 
 
Förslag till beslut   
Nämnden för Individ och Familjeomsorg beviljar utdelning ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2022, enligt 
förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2022, daterad 2022-03-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse. 
Enligt stiftelsens bestämmelser ska utdelning ske till behövande bosatta i Kungsbacka kommun med 
fysiskt handikapp, företrädesvis rörelsehandikapp att användas till rekreationsresor i Sverige eller 
utomlands. Vid val av mottagare utses i första hand mottagare som ska använda medlen för vistelse på 
vegetariskt hälsohem med alternativ behandling eller dess motsvarighet. 

I år finns det 78 344 kronor att fördela ur stiftelsen. Förslaget är att dela ut 78 000 kronor.  
Åtta ansökningar har inkommit, där åtta ansökningar uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen 
2022.  
Urval  
Riktmärke om ca 9 750 kr till sökande har förelegat vid bedömning om utdelning av medel.  
Summan är jämnt fördelad mellan de behöriga sökande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – daterad 2022-03-3 

Lista - Fördelning av medel ur Socialfonden 20221, daterad 2022-03-31 
Ansökningshandlingar  

  
Beslutet skickas till 
Sökanden  
Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Socialfonden 2022  
 
Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beviljar utdelning ur Socialfonden - 2022 enligt förslag till 
fördelning av medel ur Socialfonden- 2022, daterad 2022-03-31 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Socialfonden hanteras vartannat år av Nämnden för Individ & Familjeomsorg och vartannat 
år av Nämnden för Vård & Omsorg. 
Enligt stiftelsens statuter ska utdelning ske till ”behövande barnfamiljer och äldre personer för bland 
annat trivsel och trevnad”. Individ & Familjeomsorg ska dela ut till behövande barnfamiljer medan 

Vård & Omsorg fördelar till äldre personer för bland annat trivsel och trevnad. 

I år finns 12 259 kronor att fördela. Förslaget är att dela ut 12 000 kronor.  
18 ansökningar inkommit till förvaltningen där 12 ansökningar uppfyller kriterierna för utdelning ur 
stiftelsen 2022.  
Urval 
Personer med för hög inkomst och personer utan barn har sorterats bort. Riktmärke om 1000 kr till 
sökande har förelegat vid bedömning om utdelning av medel.  

Summan är jämnt fördelad mellan de behöriga sökande.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 
Lista - Fördelning av medel ur Socialfonden 2022, daterad 2022-03-31.  
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret 

 

    

 



Konkurrensutsättning
Dialog



LOV Ledsagning och 

Avlösarservice

• FFU skickat och godkänt av leverantör

• E-tjänst för att underlätta ansökan



Ny Socialtjänstlag

• Hur påverkar den öppenvården?

• Kan den nya Socialtjänstlagen innebära utökning 
och uppbyggnad av öppenvården?



Omvärldsbevakning

• Skiljer sig mycket mellan olika kommuner

• Få utförare

• Negativ mediabild

• Vård & Omsorg har sagt upp avtalet på två boenden



Upphandling av köpta platser

• Upphandling genomförd startade 2020

• Nya avtal börjar gälla 1 Maj

• 160 avtal

• 50 leverantörer 

• Radie av 30 mil



Uppdraget

• Föra dialog med nämnden två gånger om året. 

• Konkurrensutsättningsplanen tas upp två gånger 
årligen

• Föreslår att detta uppdrag anses som slutfört



Frågor?
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Konkurrensutsättning av verksamheter med stöd av lag om valfrihetssystem, LOV och 
lag om offentlig upphandling, LOU 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att två gånger om året föra dialog kring 
konkurrensutsättning av förvaltningens verksamheter.  

Nämnden har beslutat om en konkurrensutsättningsplan som ska lyftas till nämnden två gånger om 
året. Vid dessa tillfällen så förs en dialog kring konkurrensutsättning.  

Förvaltningen föreslår att dialogen sker i samband med konkurrensutsättningsplanen och att detta 
ärende avslutas.  
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Tf. förvaltningschef     Utvecklingschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Samrådsutskick Detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i 
Kungsbacka 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg tillstyrker framtagen Detaljplan för stadsutveckling inom 
kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget innebär en omvandling av ett befintligt verksamhetsområde till en blandad 
stadsbebyggelse innehållandes cirka 300 bostäder, utbildningslokaler, kommersiella lokaler, 
rekreationsytor, förbättrade parkeringsmöjligheter samt stärkta kopplingar till angränsande områden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Beslutet skickas till 
Samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

 

 

 

 

Lotta Nord      Märta Lycken 

Tf. förvaltningschef     Utvecklingschef 

mailto:Samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se


Samrådsutskick Detaljplan för 
stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren 
och Liljan i Kungsbacka



Gjutaren och Liljan



Befintlig verksamhet

• Gjutaren 1
• Björken

• Liljan 2
• Kungsgruppen inne



Planförslaget i korthet

• Ca 300 bostäder

• Ny skola och förskola

• Rekreationsområde

• Centrumfunktioner

• Förbättrade parkeringsmöjligheter



Frågor?



Välkommen med synpunkter! 

Planförslaget innebär en omvand-
ling av ett befintligt verksamhets-
område till en blandad stads-
bebyggelse innehållandes cirka 
300 bostäder, utbildningslokaler, 
kommersiella lokaler, rekreations-
ytor, förbättrade parkeringsmöjlig-
heter samt stärkta kopplingar till 
angränsande områden.

Plamområdet ligger centralt i Kungsbacka 
med närhet till innerstaden, Kungsmäs-
san och stationen. Idag utgörs området 
av glest bebyggda verksamhetslokaler och 
småindustrier, en förskola, ett mindre 
grönområde samt en återvinningsstation. 
Området gränsar i öster till Varlavägen som 
är en viktig transportled i kommunen men 
som samtidigt är en barriär mellan bostads-
området Tingberget och Kungsmässan. I 
söder gränsar området till Borgmästarega-
tan, Tingbergsvallen och Varlaskolan med 
tillhörande sporthall.

Samråd 3 maj - 31 maj 2022
Nu kan du lämna synpunkter på förslaget. Senast 31 maj 2022 vill vi ha dina synpunk-
ter. Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst på: kungsbacka.se/aktuellaprojekt

via e-post till: samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

eller

Brevledes till: Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81              
Kungsbacka

Detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och 
Liljan i Kungsbacka

A
LL

A
ÄR

VÄ
LKOMNA

 

ATT TYCKA
T

ILL

INKLUSIVE BARN

Illustrationskarta över föreslagen bebyggelse 
och övriga ytor (framtagen av Kanozi arkitekter)

Planområdet (gul streckad linje).

Genom att omvandla området till blandad 
stadsbebyggelse som bryts upp i mindre 
kvarter, främst mot Varlavägen, med tydli-
gare stråk genom området samt med stärkta 
kopplingar till angränsande områden 
kommer staden få ett bättre sammanhang. 
Planområdet föreslås att kompletteras med 
cirka 300 bostäder, en ny skola (F-5) och 
förskola, centrumverksamheter, rekreations-
områden samt förbättrade möjligheter för 
parkering.

Bebyggelsen föreslås uppföras något högre 
mot Varlavägen, upp till sex våningar, för 
att sedan trappas ned mot befintlig småhus-
bebyggelse i väster där bebyggelse i upp till 
tre våningar tillåts.
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Samråd
Det här är första gången vi skickar ut förslaget för att få era synpunkter. När 
tiden för att lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in 
och om det behövs gör vi ändringar i förslaget.

Detaljplaneprocessen

Arbetet med att göra en ny detaljplan är styrt av Plan- och bygglagen för att alla som 
påverkas ska få veta vad som är på gång och kunna lämna synpunkter. Det gör också att 
kommunen kan få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets websida!

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna: 
Magnus Björned, planarkitekt 
magnus.bjorned@kungsbacka.se 
0300 83 45 87

Lisa Carlsson, exploateringsingenjör 
lisa.carlsson2@kungsbacka.se 
0300 83 54 32 

Mer information!

Antagande
När de alla synpunkter sammanställts och de sista ändringarna har gjorts 
fattar politikerna beslut om det färdiga förslaget. Om du lämnat synpunk-
ter under samrådet eller granskningen och anser att kommunen inte tagit 
hänsyn till dem, har du rätt att överklaga detaljplanen inom tre veckor efter 
att beslutet fattats.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den 
laga kraft. Då är det inte längre möjligt att överklaga den. Att detaljplanen 
vinner laga kraft betyder att den börjar gälla och man kan nu söka bygglov 
för att bygga inom området. 

Granskning
Det här är andra gången vi skickar ut förslaget för att samla in era synpunk-
ter. Om du skickat in synpunkter under samrådet finns de med i samråds-
redogörelsen där kommunen svarat och kanske förslagit någon ändring. Det 
här är sista möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. När tiden för att 
lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in och om det 
behövs gör vi ändringar i förslaget.

www.kungsbacka. se/aktuella projekt 
(Alla planhandlingar inklusive utredningar) 

Stadshusets entré, 
Kungsbacka 
(Läsex planhandlingar)
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Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets webbsida!

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas den 16 maj kl. 17.30 i stadshuset, 
mötesrum Fjärås intill huvudentrén. Anmäl dig senast 12 maj via e-tjänst 
på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.



Detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret 
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Planbeskrivning tillhörande detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren 
och Liljan i Kungsbacka

Upprättad 2022-03-11 (manusstopp samråd)
Diarienummer 2020-00024
Detaljplanen upprättas med standardförfarande i enlighet med plan- och  
bygglagen 2010:900.

Handläggare

Magnus Björned, Planarkitekt 0300-83 45 87, magnus.bjorned@kungsbacka.se
Lisa Carlsson, Exploateringsingenjör 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Gestaltningsprogram
• Grundkarta (preliminär)
• Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt)

Bilagor:

• Bullerutredning, Ramböll, 2021-09-28
• Dagvattenutredning, Sweco, 2021-11-11
• Geoteknisk utredning PM, Norconsult, 2021-09-07
• Geoteknisk utredning markteknisk undersökningsrapport (MUR), Norconsult, 2021-09-07
• Historisk inventering och provtagningsplan, Geosigma, 2021-03-18
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma, 2021-07-06
• Social konsekvensanalys (SKA), Kungsbacka kommun (SBK), 2021
• Trafikutredning, AFRY, 2021-09-28
• Trädinventering, Kungsbacka kommun (Teknik), 2021-12-07
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, Kungsbacka kommun, 2022-03-11

Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd, våren 2022
• Granskning, vinter 2022-2023
• Antagande, vår 2023
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Sammanfattning av planförslaget
Förutsättningar
Planområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden, Kungsmässan och 
stationen. Idag utgörs området av glest bebyggda verksamhetslokaler och småindustrier, en 
förskola, ett mindre grönområde samt en återvinningsstation. Området gränsar i öster till 
Varlavägen som är en viktig transportled i kommunen men som samtidigt är en barriär mel-
lan bostadsområdet Tingberget och Kungsmässan. I söder gränsar området till Borgmästa-
regatan, Tingbergsvallen och Varlaskolan med tillhörande sporthall.

Förslag
Genom att omvandla området till blandad stadsbebyggelse som bryts upp i mindre kvarter, 
främst mot Varlavägen, med tydligare stråk genom området samt med stärkta kopplingar till 
angränsande områden kommer staden få ett bättre sammanhang. Planområdet föreslås att 
kompletteras med cirka 300 bostäder, en ny skola (F-5) och förskola, centrumverksamheter, 
rekreationsområden samt förbättrade möjligheter för parkering. 
Bebyggelsen föreslås uppföras något högre mot Varlavägen, upp till sex våningar, för att 
sedan trappas ned mot befintlig småhusbebyggelse i väster där bebyggelse i upp till tre vå-
ningar tillåts. 

Konsekvenser
Ett genomförande av projektet innebär att ett småindustri- och verksamhetsområde om-
vandlas till mer stadslik bebyggelse med bostäder, kommunal- och kommersiell service samt 
rekreationsområden. De blandade funktionerna som föreslås inom planområdet kommer 
öka flödet av mäniskor i området vilket bidrar till en ökad trygghet och tillgänglighet för 
allmänheten. 
Ett genomförande av projektet innebär även att flertalet nya bostäder skapas i ett attraktivt 
och centralt läge med mycket god tillgång till kommunal- och kommerisell service, kollek-
tivtrafik med mera.
Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan samt den fördjupade över-
siktsplanen för centrala Kungsbacka.

Planförslaget i korthet:
- ca 300 bostäder
- ny skola och förskola
- rekreationsområde
- centrumfunktioner
- förbättrade parkeringsmöjligheter
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-
taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större 
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-
vändas till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur 
höga byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen 
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för 
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En 
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande; vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten 
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte 
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.
Standardförfarande innebär att detaljplanen ska genomgå samtliga steg inom planprocessen: 
samråd, granskning, antagande och laga kraft. Ett utökat förfarande innebär att fler steg 
läggs in i planprocessen, exempelvis kungörelse och underrättelse. Vid ett begränsat förfa-
rande kortas planprocessen ned och kommunen kan hoppa över granskningen förutsatt att 
samtliga sakägare, inklusive länsstyrelsen, godkänner planförslaget vid samrådet. 
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Detaljplaneprocessens olika steg
Detaljplaneprocessen regleras i plan och bygglagen, PBL och innefattar ett antal steg innan 
en detaljplan kan antas, se nedan för beskrivning inom varje steg i processen (samråd, 
granskning, antagande och laga kraft). Mellan de olika skedena redovisas de framförda 
synpunkterna och politiska beslut tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska 
bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av byggnadsnämnden, BN eller kommunfullmäktige, 
KF. Detaljplaneprocessen tar olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år efter det att bygg-
nadsnämnden, BN tar beslut om att upprätta ny detaljplan.  
Texten nedan beskriver ett standardförfarande.

Samråd

När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd. 
Samrådet är en första remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda 
med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. De personer som anses 
vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick med information om 
planarbetet. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra 
till ett bättre underlag i planarbetet. Under tiden som samrådet pågår har du möjlighet att 
skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter 
som inkommit.

Granskning

Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar 
utefter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på gransk-
ning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och 
enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag.

Antagande

Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter och mindre ändringar kan 
göras på detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. När synpunkterna är 
sammanställda och eventuellt mindre revideringar gjorts på förslaget tar politikerna beslutet 
om att anta det färdigbearbetade detaljplaneförslaget.

Laga kraft

Efter beslut om antagande följer en period på tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft. 
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft och 
börjar gälla, förutsatt att ingen har överklagat detaljplanen. Om man har lämnat synpunkter 
under processen som man upplever inte blivit tillgodosedda kan man inom denna tre veckors 
period överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen 
för en rättslig prövning.
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Bakgrund
Ägaren till fastigheten Gjutaren 2 inkom juni 2017 med en ansökan om planbesked för att 
planlägga för bostäder. Positivt planbesked gavs av kommunstyrelsen 2017-10-17 § 235.  
Under 2018 uppdagades det att det fanns ett ökat behov av kommunal service i Kungsbacka 
tätort med anledning av den stora expansionen som pågår i tätorten. Då Kungsbacka kom-
mun äger fastigheterna Liljan 1 och 2 i direkt anslutning till kvarteret Gjutaren ansågs det 
lämpligt att utöka projektet till att omfatta båda kvarteren i den kommande planläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade därför 2018-11-27 § 277 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att upprätta ett planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan. Planprogramet var 
ute på samråd vintern 2019-2020 och godkändes slutligen av kommunstyrelsen 2020-08-25 
§ 176. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2020-11-26 §428 samhällsbyggnadskontoret i upp-
drag att upprätta detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungs-
backa.
Kommunstyrelsen godkände 2020-11-24 §260 en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan som bland annat redovisar huvuddrag och inriktningen för projektet. 

Planens syfte och huvuddrag
Projektet syftar till att omvandla ett befintligt verksamhets- och småindustriområde till att 
istället bestå av en blandad stadsbebyggelse innehållandes cirka 300 bostäder, ny skola och 
förskola, förbättrade rekreationsmöjligheter, centrumfunktioner, förbättrade trafik- och 
parkeringsmöjligheter centralt i Kungsbacka stad samt bättre trafikmiljö för oskyddade trafi-
kanter.
Vidare innebär ett genomförande av detaljplanen att cirka 600 personer kan bo i ett centralt 
läge i staden, att kopplingarna inom staden stärks samt att bebyggelsens uttryck mot Varla-
vägen blir mer stadsmässig än vad fallet är idag.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget centralt i Kungsbacka tätort väster om Varlavägen och Kungsmäs-
san, norr om Borgmästaregatan och Tingbergsvallen samt söder om södra Varla. Planom-
rådet omfattar fastigheterna Gjutaren 1 och 2, Liljan 1 och 2, Kungsbacka 2:2 och 2:3 samt 
del av Varla s:24. Planområdet är ungefär 5 hektar (50 000 kvm) stort och fastighetsägare 
inom området är Kungsbacka kommun och Riksbyggen. 

Liljan 2

Liljan 1

Gjutaren 2

Gjutaren 1

Varla s:24

K
ungsbacka 2:2 och 2:3

K
ungsbacka 2:2 och 2:3

Varlavägen

Borgmästaregatan
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer 

Kungsbackas översiktsplan 
Kungsbacka stad är i översiktsplanen från 2022 utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. 
För mer detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade över-
siktsplanen för Kungsbacka stad. 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka stad 2009
Planområdet bedömdes i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (2009) ha 
plats för cirka 150 bostäder i området, med karaktären av stad. Möjlighet att bygga både 
bostäder och företag i fyra-fem våningar mot Varlavägen och något lägre i anslutning till de 
bostäder som redan finns i området. 
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (2009) anges att en stad bör byggas 
så att den främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och 
gång- och cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större 
bostadsområdena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära områ-
den för bostäder, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de som 
arbetar. Ett annat mål enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (2009) 
är att det ska vara möjligt att promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika 
grönområdena. Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelse-
miljön utformas med  hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs 
tillgängliga.
Kommunen arbetar i nuläget med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka 
centrum där intentionerna för kvarteret Gjutaren och Liljan fortsatt benämns som ett stads-
omvandlingsområde.

Planprogram

Ett planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan godkändes av kommunstyrelsen 2020-
08-25 §176. Intentionerna från planprogrammet ligger till grund för utformningen av detalj-
planen som omfattar samma geografiska område.

Detaljplaner

Planområdet omfattas av två detaljplaner; K25 (antagen 1950) och T11 (antagen 1973) som 
reglerar markanvändningen i området till industri-, park-, bostads- och trafikändamål. Pla-
nområdet är markerat med svart figur på kartan nedan. Genomförandetiderna för detaljpla-
nerna har löpt ut. 

Gällande planbestämmelser:
- Industrimark
- Parkområde
- Gatumark
- Bostadsändamål

- byggnadshöjd max 9 meter
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Riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunfullmäktiges mål

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av kommunfull-
mäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill att samhället 
ska se ut år 2030. 
Målen är uppdelade i fem delar.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 
generationer och livsstilar.
• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
• Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhets-
målen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och 
klimatfrågor.
• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Bästa företagsklimatet i Västsverige
• Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
• I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag 
genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
• Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Ett medskapande samhälle och öppen attityd
• I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medska-
pande i att utforma det goda livet.
• Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i 
kontakt med kommunen.
• Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
• Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade medarbe-
tare och ledare
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Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025

I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet-
till att omfatta planering för 500 nya bostäder per år i hela kommunen under perioden 2019-
2023 varav 300 av dessa nya bostäder planeras i Kungsbacka stad.

Gång- och cykelstrategi

Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik den 17 maj 2017. Syftet 
med strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka 
på åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet 
ska vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering 
ska planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. Parke-
ringsstrategin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; bilister, 
cyklister, fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det 
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel 
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt ha 
en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska cykel-
parkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.

Klimatstrategi

I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) 
och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa klimatpåverkan. Det innebär att 
arbeta enligt nationella och internationella miljö och klimatmål och sätta egna lokala mål 
inom området. 
Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska utsläp-
pen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målen och klimatstrategin är antagna av 
kommunfullmäktige den 13 december 2018. 
Avseende transporter finns delmålet: 
Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person 
till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor för gatumark samt för verksamheter-
na inom området där stora delar utgörs av parkering, stora takytor och upplag av sten. Om-
rådet innefattar även en avlång grönyta i områdets västra del samt en förskolegård i norra 
delen av området. i den södra delen finns idag en återvinningsstation. Gatumarken inne i 
området, längs Industrigatan, omges av delvis slutna fasader, stängsel och enstaka gräsytor. 
I samband med detaljplaearbetet har en trädinventering (Kungsbacka kommun 2021-12-07) 
genomförts för att studera trädens art, storlek, ålder och vitalitet. Inventeringen visar vilka 
träd som är möjliga att flytta och använda på annan plats ifall nuvarande placering kommer i 
konflikt med områdets nya utformning. Inventeringen visar även på trädens storlek och ålder 
för att om möjligt ersätta träd som behöver flyttas med likvärdiga.
De träd som finns inom och i direkt anslutning till planområdet är Svartpoppel, Sötkörs-
bär, Avenbok, Bergkörsbär samt Skogslönn. I planområdets sydöstra gräns (bild till vänster 
nedan) mot befintlig gång- och cykelbana intill Varlavägen finns planterade träd som utgör 
en trädrad som eventuellt omfattas av biotopskydd. I planområdets nordvästra del (bild 
till höger nedan), inom grönstråket, finns en mindre grupp om fem träd som omfattas av 
biotopskydd. Dispens från Länsstyrelsen krävs för nedtagning av dessa samt kompensering i 
form av plantering av nya träd. 
Trädrader fyller även generellt en funktion som spridningskorridor för fåglar och insekter 
samt som luftrenare av partiklar från biltrafik.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och som 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 
• Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som 

är helt nödvändiga för vår möjlighet att överleva. Exempel på försörjande ekosystem-
tjänster är matproduktion, dricksvatten och produktion av material.

• Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera 
och minska oönskade effekter. Exempel på reglerande ekosystemtjänster är rening av luft 
och vatten samt pollinering. 

Avenbok, till vänster i bild, längs Varlavägens västra sida. Svartpoppel som omfattas av biotopskydd syns i fonden.
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• Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefin-
nande. Naturen har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. 
Exempel på kulturella ekosystemtjänster är kulturarv, hälsa och pedagogik och kognitiv 
utveckling.

• Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. 
Exempel på stödjande ekosystemtjänster är biologisk mångfald, fotosyntes och jordbild-
ning.

Inom planområdet finns idag stödjande-, kulturella- och reglerande ekosystemtjänster. Trots 
att det finns flera olika typer av ekosystemtjänster är det i relativt liten skala då området till 
största delen utgörs av hårdgjora ytor. De stödjande ekosystemtjänster som finns är bland 
annat trädraderna längs med framförallt Varlavägen i öster och grönstråket i väster. Kultu-
rella ekosystemtjänster finns inom parkytan i västra delen av planområdet där det även finns 
en lekplats inom förskolegården. Reglerande är träden i området som bidrar med skugga, 
och rening av luft och vatten mm.

Landskapsbild och rekreation

Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor och bedöms inte innehålla några rekrea-
tionsvärden i de bebyggda delarna av området. Undantaget är den avlånga grönytan i väster. 
Ytan används mest idag av närboende men det saknas gång och cykelvägar inom grönytan 
vilket gör den något svårtillgänglig.

Förorenad mark

Planområdet innehåller kända markföroreningar och en miljöteknisk markundersökning har 
tagits fram av Geosigma (2021).  
Jordprovtagning genomfördes under juni 2021 med hjälp av borrbandvagn utrustad med 
skruvborr. Totalt borrades 28 provtagningspunkter inom detaljplaneringsområdet och i sju 
av dessa installerades grundvattenrör. Inom området påträffades fyllnadsmaterial bestående 
asfalt, stenig/grusig sand och mullhaltig lera och sand. Fyllnadsmaterialet följdes av naturlig 
jordart i form av lera med en torrskorpa (let) ner till ungefär 1,5 meter. Svarta skikt kunde 
observeras i fyllnadsmaterial och naturlig lera under pågående fältarbete. Lukt av petrole-
umkolväten påträffades även i några av provpunkterna i asfalterad yta. Stark lukt av petro-
leum observerades nedströms Mekonomen. Enligt uppgifter från anställda var det läckage 
på oljeavskiljaren väster om provtagningspunkten (21GS26) vid övertagande av lokalerna.
Totalt skickades 29 jordprover och 8 asfaltsprover för kemisk analys till ackrediterat labora-
torium ALS Scandinavia. Grundvattenproverna analyserades med avseende på lösta metall-
halter, petroleumkolväten (PAH, alifatiska- och aromatiska kolväten inkl. BTEX), klorerade 
lösningsmedel, PCB, klorbensener, klorfenoler och klorerade pesticider.
Utifrån erhållna analysresultat förekommer föroreningshalter inom området som överskrider 
aktuella riktvärden och markmiljön uppnår inte de krav på markkvalitet som är nödvän-
dig för framtida markanvändning. Risk finns för negativ påverkan av människors hälsa via 
ångor till byggnader och intag via jord- och växter. Grundvattenkvaliteten inom området är 
kraftigt påverkad av lösta halter av metaller. Grundvattnet är även påverkat av petroleumkol-
väten i undersökningsområdet sydöstra del nedströms bilverkstaden Mekonomen. De påträf-
fade halterna bedöms inte vara tillräckligt höga för att kunna medföra negativ påverkan på 
närliggande recipient och ytvattenkvaliteten.
Vidare utredningar rekommenderas dels för att avgränsa påträffade föroreningar, men även 
utreda föroreningssituationen avseende metaller inom området ytterligare, då halterna av 
lösta metaller i grundvattnet inte går att ställa i relation till de påträffade halterna i jordana-
lyserna, varför misstankar finns att föroreningar förekommer lokalt inom undersökningsom-
rådet som inte fångats upp i denna översiktliga markutredning
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Samtliga påträffade föroreningar ska anmälas till ansvarig tillsynsmyndighet i enlighet med 
miljöbalkens upplysningsplikt 10 kap. 11§. Beställaren förutsätts underrätta berörd tillsyns-
myndighet om resultatet från denna undersökning. Vid eventuell efterbehandling i området 
ska en anmälan till tillsynsmyndigheten upprättas enligt förordningen om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd SFS1998:899 28§.

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågrisk för radon. 

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult, 2021) 
som kortfattat sammanfattas nedan. 
Området utgörs i huvudsak av asfalterade och bebyggda ytor med företagslokaler. Längs 
med planområdets västra gräns löper ett grönområde med gräsbevuxna ytor. Marken inom 
utredningsområdet sluttar svagt i sydöstlig riktning med marknivåer mellan ca. +2 och +7 
[RH2000].
Jordlagerbeskrivning
Inom grönområden/gräsbevuxna ytor utgörs jordlagerföljden under ett tunt lager av mull-
jord utav siltig lera av torrskorpekaraktär alternativt siltig torrskorpa ovan något siltig lera. I 
övrigt bedöms jordlagerföljden under ett tunt lager av asfalt utgöras av följande indelning: 
- Fyllning 
- Torrskorpelera/ lera med torrskorpekaraktär 
- Lera 
- Friktionsjord
Stabilitet
Inom aktuellt planområde förekommer inga markanta höjdskillnader. Marken sluttar svagt 
i sydöstlig riktning med en släntlutning betydligt flackare än 1:10. Därutöver förekommer 
inga vattendrag eller liknande varken inom aktuella fastigheter eller i utredningsområdets 
närhet. Till följd av detta har ingen djupare stabilitetsutredning utförts då det för detaljpla-
nens intentioner inte bedöms föreligga risk för stabilitetsproblem.
Sättningar
Leran bedöms vara normalkonsoliderad och med det föreligger även risk för pågående sätt-
ningar inom området. Leran bedöms vara sättningskänslig varpå ett eventuellt lasttillskott 
bedöms ge upphov till långtidsbruna sättningar. Inga kompressionsförsök har dock utförts 
för bedömning av lerans kompressionsegenskaper och överkonsolideringsgrad. Bedömning-
en baseras på resultat från utförda CPT-sonderingar.
Hydrogeologiska förhållanden
Den fria vattenytan har i samband med nu utförda skruvprovtagningar påträffats mellan ca. 
2 till 2,7 meter under befintlig markyta. Ingen annan observation av grundvattennivåerna 
har utförts i detta skede. 
Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt 
av topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Grundvattenytan tros med stöd av 
ovan nämnda observationer ligga ca. 2 till 3 meter under befintlig markyta.
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Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Området innehåller flertalet verksamheter av en brokig skara som exempelvis ett större 
stenhuggeri, bilverkstad, kommunal service (daglig verksamhet, förskola) och arbetsplatser. I 
direkt angränsning finns ett villaområde i väster och ett flerbostadshus i norr. Det finns tyd-
liga gränser och stora kontraster avseende karaktär, utformning och upplåtelseform mellan 
de olika bostadsområdena som omringar verksamhetsområdet, tillika planområdet. Avsak-
naden av bostäder innebär att området endast har dagbefolkning. Varlavägen som ligger 
direkt öster om planormådet är en av Kungsbackas större infartsvägar och därmed passerar 
många människor precis utanför området.

Vardagsliv

Området har stor andel tillfälliga besökare under dagtid då det finns både förskola, arbets-
platser, kulturell verksamhet (Elektronen), bilverkstäder, musikaffärer och arbetsplatser 
inom området. Direkt söder om området finns ett idrottsområde som främst lockar en yngre 
publik. Ett mindre grönområde, utan större kvaliteter, finns i den västra delen av planområ-
det. Öster om planområdet ligger Kungsmässan, ett av regionens största köpcenter, med ett 
stort utbud av butiker.
För majoriteten av förbipasserande längs Varlavägen är området en transportsträcka. I sitt 
vardagsliv finns det många som måste passera området på väg mot exempelvis innerstaden 
eller resecentrum. 
Tack vare planområdets centrala läge är det lätt att nå ett stort utbud inom kort räckvidd. 
Det goda kollektivtrafikutbudet ökar möjligheten att leva ett vardagsliv utan bil.

Trygghet

Området har mycket människor i rörelse under dagtid men på kvällar och helger upplevs 
området som otryggt då majoriteten av verksamheterna är stängda. Hela området upplevs 
mer eller mindre som en baksida med inhägnade tomter, stora lagerbyggnader, slutna fasader 
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med mera. Det saknas ”ögon på platsen” idag då det inte finns några bostäder inom området. 
Det upplevs som otryggt att passera igenom området då det finns flera mörka, instängda och 
ödsliga ytor. Även Varlavägens cykelbana intill programområdet kan upplevas som otryggt 
när mörkret faller in då området upplevs som barriär som skär av bostadsområdena i norr 
med centrum. Trots att planområdet inte är särskilt stort är det svårorienterat.

Mobilitet

Området ligger bra till med närhet till busshållplats och Kungsbacka station som det är 
gång- och cykelavstånd till. I nuläget är det svårt att orientera sig till resecentrum då Borg-
mästarebron byggs om vilket innebär att den ”gena” vägen inte finns i nuläget.
Då området ligger centralt i Kungsbacka finns goda förutsättningar att nyttja utbudet av 
handel, rekreation och kommunal service med enkla medel, dock är det lättast att nå med 
bilen. 
Det finns tydliga brister gällande stråk och kopplingar för fotgängare och cyklister igenom 
området samt till angränsande områden i alla väderstreck. Längs Industrigtan finns det dub-
belsidig trottoar men en cykelbana saknas idag vilket innebär att cykling sker på vägbanan.  
Flera inhägnader inom planområdet försvårar även rörelsemönstret och orienteringen för 
fotgängare och cyklister och det är otydligt om förskolegården får användas under kvällstid 
och på helger. Det finns även en avsaknad av större ytor för cykelparkering vid befintliga 
målpunkter.

Samvaro

Inom området saknas det självklara mötesplatser. Grönytan i väster är en tillgång men upp-
levs både anonym och otillgänglig trots att den är offentlig. Förskolegården kan fungera som 
mötesplats när verksamheten inte är igång.
Flera platser i området, bland annat stenhuggeriets fastighet, är inhägnat med stängsel och 
taggtråd. Det ökar upplevelsen av att detta område inte är tänkt att stanna till och umgås på. 
Verksamheterna och arbetsplatserna utgör dock en form av samvaro för de som är i området 
under dagtid.
Barnperspektivet

Den mest uppenbara målpunkten för yngre barn är förskolegården i områdets norra del som 
kan användas när verksamheten inte är igång. Grönytan i väster kan även fungera som öp-
pen yta att leka på men den är ofta vattensjuk.
Utöver förskolegården och grönytan finns det inga verksamheter eller målpunkter som riktar 
sig till barn och unga. Tidigare låg Elektronen inom området som var en samlingsplats 
för många kulturintresserade ungdomar men den har flyttats till annan plats i och med att 
byggnaden ska rivas för att området ska kunna utvecklas. 
På andra sidan Varlavägen ligger Kungsmässan med sitt stora utbud av butiker, cafeér och 
restautranger som är en målpunkt för många. 
Söder om planområdet ligger Varlaskolan samt en idrottsanläggning innehållandes fot-
bollsplaner, friidrottsytor och en mindre tennishall. Därmed rör sig många barn och unga i 
närheten av området, främst längs Borgmästaregatan i områdets södra del. 
Öster om området, vid Varlavägen, finns en välanvänd busshållplats som möjliggör för barn 
och unga att ta sig till området. Ett övergångsställe finns intill hållplatsen som leder mot 
Kungsmässan och McDonalds men det finns trots det risk för spring över vägen.  
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet ligger i Varla mellan flerbostadshusbebyggelse (i norr), områden med frilig-
gande villor (i väster) samt Tingbergets idrottsanläggning (i söder). I öster ligger Kungsmäs-
san, ett av regionens största köpcentrum. Sydost om planområdet växer kvarteret Valand 
fram som ska innehålla bostäder, kontor, handel och parkering. Öster om planområdet finns 
därmed ett mycket stort serviceutbud medan det i väster är fokus på främst bostäder. 
Ytorna inom planområdet är glest bebyggda med främst en- och tvåvånings handel- och 
verksamhetsbyggnader kantade med markparkering. Området inrymmer bland annat ett 
stenhuggeri med tillhörande upplag, musikbutik, en bilverkstad, en förskola, lokaler för 
daglig verksamhet med mera. 
Bebyggelsen är storskalig och sammankopplas av Industrigatan som sträcker sig rakt igenom 
planområdet. I områdets nordvästra del ligger Liljans förskola, en envånings träbyggnad. 
I den norra delen, längs Östanvindsgatan, angränsar planområdet till flerbostadshus med 
hyresrätter som är uppförda i fyra våningar med stora grönytor mellan huskropparna. Intill 
bostadshusen finns två tillhörande garagelängor som ingår i planområdet.

1

2

3
4

5

6

7

8
109

1. Garagelängor samt angränsande bebyggelse i områdets 
norra del. 2. Stenhuggeriet sett från Varlavägens cykelbana

Flygfotot över området som visar var respektive bild 1-10 på kommande sidor är tagna.
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3. Bebyggelse längs Industrigatan. 4. E-ON:s nätstation.

5. Stenhuggeriet med tillhörande upplag. 6. Verksamhetsbyggnad väster om Industrigatan.

7. Liljans förskola i områdets norra del. 8. Elektronens samt Mekonomens parkering.

10. Byggnad innehållande blandade verksamheter.9. Grönområdet i planområdets västra del.
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Kulturmiljö

Området saknar kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornminnen eller fornlämningar. 

Kommunal service

Inom planområdet finns idag Liljans förskola som består av tre avdelningar. Förskolan har 
ett tidsbegränsat bygglov som går ut september 2022 och som inte är möjligt att förlänga. I 
planområdets närhet finns flertalet förskolor och ett antal grundskolor. Söder om planområ-
det ligger Varlaskolan (åk 6-9) och väster om planområdet ligger Tingbergsskolan (åk F-5). I 
planområdets närhet finns även Elof Lindälvs gymnasium.

Inom 1,5 kilometer finns det tre äldreboenden.
Området har tidigare innehållit kulturverksamhet i Elektronen. Hyresavtalet löpte ut 2021 
för att möjliggöra exploatering av området och Elektronen flyttade därmed sin verksamhet 
till andra kommunala lokaler, bland annat kulturhuset Fyren några hundra meter österut. 

Kommersiell service

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden och köpcentru-
met Kungsmässan. Här finns ett mycket stort utbud av butiker, service och restauranger. 
Inom planområdet finns det idag blandade verksamheter i form av bilvårdsanläggningar, 
stenhuggeri med mera.

Trygghet och tillgänglighet

Området ligger centralt i Kungsbacka med en av stadens infartsvägar, Varlavägen precis in-
till planområdet. Varlavägen kantas av gång- och cykelväg på den västra sidan. Målpunkter-
na idag inom området är förskolan samt verksamheterna av blandat slag inom planområdet. 
Intill planområdet finns en högstadieskola och idrottsanläggningar och kommer man med 
norrifrån så passeras kvarteret Gjutaren och Liljan. Tillgängligheten till området är god i 
nuläget. Området innehåller delvis inhägnade ytor som används främst för parkering och 
upplag. Dessa kan mot Industrigatan upplevas som otrygga platser då det är få människor 
som rör sig till fots eller med cykel inom området på kvällstid.

Gator och trafik

Motorfordonstrafik

Kungsbacka kommun är huvudman för Industrigatan och Borgmästaregatan som båda har 
en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Planområdet har idag ingen genomfartstrafik då In-
dustrigatan mynnar ut i en vändplats samt parkeringsyta. I områdets södra del används idag 
gång- och cykelbanan utmed Varlavägen som infart till ett antal verksamheter inom fastig-
heten Gjutaren 1. Detta kommer att ses över och justeras inom arbetet med detaljplanen då 
det är en trafiklösning som inte är acceptabel med hänsyn till trafiksäkerhet.
Varlavägen, som är en välanvänd trafikled in till centrala Kungsbacka, ligger direkt öster 
om planområdet. Mätningar från 2014 visar att Varlavägen har en årsdygnstrafik (ÅDT) på 
cirka 15 100 fordon. Varlavägens hastighetsbegränsning är 30 km/h söder om cirkulationen 
vid Borgmästaregatan och 40 km/h norr om densamma. 
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Gång- och cykeltrafik

Det finns separata gång- och cykelvägar längs med Varlavägens västra sida och längs Östan-
vindsgatans södra del som ingår i planområdet. Längs Borgmästaregatan och Industrigatan 
sker cykling i blandtrafik och där finns det trottoar på båda sidor av gatorna. En gång- och 
cykelväg byggs nu utmed Borgmästaregatans norra sida utmed Kungsmässan. Utmed 
Borgmästaregatans norra sida finns gång- och cykelväg från korsningen med Varlavägen och 
österut mot resecentrum.
Gång- och cykelbanan längs med Varlavägen ingår i huvudvägnätet för cykel som i gång och 
cykelstrategin definieras som det snabba cykelnätet. Mellan 2014-2017 har det gjorts mät-
ningar för antalet cyklister längs Varlavägen på en fast mätpunkt på cykelbanan där antalet 
cyklister varit omkring 110 000 cyklister/år. 

Parkering

Inom planområdet finns ett flertal parkeringsplatser. På Industrigatans västra sida är det 
tillåtet med parkering förutom vid en del av sträckan. Parkeringen är avgiftsbelagd mellan 
8-22 på vardagar eller 1 timme med p-skiva. 
Utanför förskolan på Industrigatans västra sida finns fem parkeringsplatser. Parkerings-
platserna utanför förskolan tillåter max 15 minuters parkering 06-18 under vardagar och är 
avgiftsbelagd mellan 18-06.
Det finns 30 parkeringsplatser på Industrigatans nordöstra sidan. De är avgiftsbelagda mel-
lan 8-22 på vardagar eller 1 timme med p-skiva. Det finns möjlighet till att ladda elbilar via 
laddstolpar.
På Elektronens östra sida finns ca 25 parkeringsplatser som ligger på kvartersmark. 

Mörkgrön linje är kommundelstråk, grön linjer är huvudcykelnät. Streckad grön linje innebär cykling 
i blandtrafik.
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Utanför planområdet finns det parkeringsplatser intill fotbollsplanen söder om Borgmästa-
regatans västra sida. Det finns ett fåtal parkeringsplatser norr om Tingbergshallen respektive 
Tingbergsvallen. Dessa är reglerade med avgift 8-22 och 1 timmas p-skiva.
Vid arrangemang vid Tingbergsvallen/Tingbergshallen kan det uppstå parkeringsproblem i 
området då det finns ett underskott av parkering för ändamålet inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 500 meter från Kungsbacka resecentrum med bussterminal och 
tågstation. Från Kungsbacka station avgår pendeltåg mot Göteborg samt regionaltåg (SJ och 
Öresundstågen) ned till Malmö/Köpenhamn.
Busshållplats Elof Lindälvs gymnasium ligger direkt öster om planområdet, intill Varlavä-
gen, och trafikeras av stadsbuss linje 1 mellan Hede station och Fors (via Kungsbacka C). 
Lite längre söderut finns hållplats Varlaskolan som trafikeras av fem busslinjer som kör mot 
Onsala, Vallda, Särö och Kullavik. Alla busslinjer har koppling till Kungsbacka station.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Sweco (2021) har tagit fram en dagvattenutredning för projektet. Området avvattnas utifrån 
två avrinningsområden, norr (lila område) ca 0,7 ha och söder (gult område) ca 4,8 ha. Av-
vattning sker via kommunalt dagvattennät (gula pilar), naturlig avrinning ytledes (gröna 
pilar) och avrinning via privata ledningar/ytlig avrinning.

För nuvarande område finns risk att vatten blir stående i lågpunkter, men lågpunkterna är 
små och få. Avrinningsområdet till utredningsområdet är relativt litet och inga instängda 
områden inom utredningsområdet har identifierats.
Kungsbacka pekas ut som översvämningskänsligt med avseende på stigande nivåer i havet 
och vattendraget. Aktuellt planområde ligger dock utanför det av MSB identifierade områ-
det för betydande översvämningsrisk (MSB, 2019), men höjda nivåer nedströms kan alltid 
fungera som indikation på att avbördande förmåga i ordinarie skyfallsstråk kan försämras.
Sammantaget bedöms de lågpunkter som förekommer i området vara små och få, samtidigt 
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som att lutningen mot naturliga skyfallsstråk och dagvattenledningsnät är bra. Igenfyllnad 
av lågpunkterna skulle innebära att regnvattenvolymerna flyttas till nedströms områden och 
slutligen Kungsbackaån.
De vattenförekomster som kan påverkas av dagvatten från området är Kungsbackaån och 
Kungsbackafjorden.
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. 

Vatten och avlopp

Huvudledningar för kommunalt vatten och avlopp finns inom hela planområdet och nya 
eventuella anslutningar görs till befintligt ledningsnät. 
Brandvattenförsörjning

Inom eller i direkt anlutning till planområdet finns det fyra brandvattenposter; en i Industri-
gatan, en i Östanvindsgatan, en i Borgmästaregatan samt en vid gång- och cykelbanan längs 
Varlavägen.

Värme

Fjärrvärme finns utbyggt i området med möjlighet att ansluta sig till.

El och Tele

Inom planområdet finns en större elcentral intill Industrigatan samt flertalet ledningar under 
mark.

Bredband

Planområdet är idag anslutet till bredbandsnätet. 

Avfall

Inom planområdet finns idag en återvinningsstation som avses att flyttas från platsen i och 
med utvecklingen av området.

Hälsa och säkerhet

Buller

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtra-
fik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 
35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Riktvärdena inomhus 
kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till ljudnivåkraven i Bover-
kets Byggregler (BBR).
På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta 
bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 
underskridas på dessa ytor. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården 
har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids 
maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas. 
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Delar av planområdet som vetter mot Varlavägen och Borgmästaregatan överskrider gäl-
lande riktvärden avseende buller för bostadsbebyggelse och skolverksamhet visar framtagen 
bullerutredning (Ramböll, 2021).   

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods. 

Risk för översvämning

Kungsbacka och Kungsbackaån är utpekat som ett av 25 områden i Sverige med betydande 
översvämningsrisk. Det har lett till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) genomför översvämningskarteringar och en uppdaterad kartering för Kungsbackaån 
publicerades under våren 2019. Beräkningssektioner i höjd med aktuellt programområde 
visar att vattennivån vid ett klimatanpassat 100-årsflöde och 200-årsflöde som högst ligger 
på +2.7 meter. Nivån vid beräknat högsta flöde är +3.4 meter. Beräknande nivåer för över-
svämningsrisk på grund av stigande hav är lägre än de för höga flöden.
Planområdet och dess tillfartsvägar klarar översvämningsnivåer som beräknas kunna inträffa 
med återkomsttiden 200 år i slutet av seklet. Planområdets sydöstra hörn och tillfartsvä-
garna påverkas om vattennivån skulle bli så hög som för beräknat högsta flöde. En ny 
tillfart i norra änden av programområdet skulle säkerställa tillgängligheten även utifrån det 
scenariot. Sammantaget bedöms området vara lämpligt för planerad markanvändning med 
avseende på översvämningsrisk utan att vidta några skyddsåtgärder.

Räddningstjänsten

Det finns två typer av system för släckning i förhållande till brandposter. Det konventionella 
systemet samt det alternativa systemet. Konventionellt system används i tätbebyggda områ-
den eller där det finns större byggnader såsom skolor eller industrier. Ett alternativt system 
lämpar sig bäst glesbebyggda områden med mestadels småhusbebyggelse. Det konventionel-
la systemet består av brandposter med avstånd på maximalt 150 meter. Det betyder att från 
räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör avståndet inte överstiga 75 
meter. Det andra systemet, det så kallade alternativsystemet, bygger på att räddningstjäns-
tens tankbilar ska åka mellan branden och närmsta brandpost. I detta fall bör avståndet från 
bebyggelsens ytterkant till en brandpost inte överstiga 1000 meter. 
Det är en förutsättning att ny bebyggelse inte förhindrar framkomlighet för räddningstjäns-
tens fordon att ta sig fram inom området. Detta kommer vid behov regleras i detaljplanen 
och slutligen säkerställas vid bygglovsskedet.

Skyddsrum

Inom planområdet finns det två befintliga skyddsrum, ett inom Gjutaren 1 och ett inom 
Liljan 2.
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Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Markanvändning och bebyggelsestrukturer
Planförslaget möjliggör för cirka 300 bostäder, utbildningslokaler, kommersiella lokaler, 
utvecklade rekreationsområden, parkering samt förbättrade möjligheter för gång- och cykel-
trafik. Utöver detta kommer två mindre torgbildningar skapas vid områdets entré. 

Planområdet är uppdelat i tre flerbostadskvarter, ett småhuskvarter samt ett kvarter med 
utbildningslokaler. Bostadskvarteren föreslås att uppföras mellan tre-sex våningar med en 
högre bebyggelse mot Varlavägen och med lägre byggnadsvolymer mot Industrigatan och 
parkområdet i väster. 

Boendeparkering föreslås att lösas i garage under de nya bostadsgårdarna samt viss mark-
parkering. Parkering för skolan och närliggande kommunala anläggningar föreslås till stor 
del ske i parkeringsgarage under skolbyggnaden/del av skolgården. Parkering är även möjlig 
längs gatorna i området. 

Industrigatan

Norra tvä
rstråket

Södra tvä
rstråket

Varlavägen
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Gestaltningsprinciper
Övergripande gestaltningsprinciper
För projektet har ett gestaltningsprogram tagits fram som redovisar de principer som rör 
gestaltning och riktlinjer för bebyggelse, gator/stråk samt parker och platser. Nedan följer en 
kort sammanfattning av gestaltningsprinciperna för området.  
Bebyggelse och gårdar
Området kommer utformas med tre flerbostadshuskvarter på den östra sidan av Industri-
gatan som varierar i höjdled mellan fyra och sex våningar där högre bebyggelse tillåts mot 
Varlavägen i öster. Bebyggelsen ska vara sammanbyggd mot Varlavägen för att motverka 
trafikbuller in på bostadsgårdarna och byggnader ska placeras minst en meter in från fastig-
hetsgräns för att inrymma nödvändiga funktioner som trappor, ramper och entrédörrar på 
kvartersmark som inte riskerar att påverka trottoarer och cykelbanor i direkt angränsning. 
Kantzonen mellan kvartersmark och allmän plats kan med fördel innehålla exempelvis växt-
bäddar, cykelparkering, lägre murar eller uteplatser. Taklandskapen ska vara omsorgsfullt 
utformat och tillåts att variera med sadeltak eller mer platta tak som möjliggör för terraser 
i lämpliga lägen. Komplementbyggnader som exempelvis miljörum och cykelförråd ska 
utformas med vegetationsklädda tak alternativt att del av taken kan utformas som terrass för 
de boende på gården. För ett mer stadsmässigt uttryck mot angränsande gator och stråk kan 
balkonger i varierande storlek och utförande placeras ut mot gatan.

Då bostadskvarteren kommer ha parkeringsgarage under gårdarna kommer en viss höjdskill-
nad, högst 1,5 meter, uppstå längs stråken mellan bostadskvarteren och gatumark. Här är 
det extra viktigt med en varierad utformning präglad av grönska. Det är viktigt att bryta upp 
höjdskillnaderna för att undvika barriäreffekter, dels för det visuella, dels för ökad tillgänglig-
het och trygghet längs gaturummet. 
Bostadsgårdarna föreslås att utformas med minst 40 % grönska eller infiltrerbara ytor som 
kan fördröja dagvatten samtidigt som höga boendekvaliteter skapas på gården.

Tvärsektion över bostadskvarteret framtaget av Kanozi Arkitekter.

Ett småhuskvarter planeras i den norra delen där bebyggelse i tre våningar tillåts. I väster 
kommer ett större utbildningskvarter att etableras i upp till tre våningar där ett entrétorg 
med inslag av grönska, sittbänkar med mera kommer placeras i söder för att förtydliga 
entrén.
Gator och stråk
Gatorna i området ska präglas av hög kvalitet med gröna inslag som trädplanteringar och 
växtbäddar i lämpliga lägen. På lämpliga platser tillåts kantparkering för stärkt tillgänglig-
het. För att Industrigatan, områdets huvudgata, inte ska uppfattas som monoton att färdas 
längs med är det viktigt att arbeta med olika fondmotiv, målpunkter och en varierande grön-
ska. 

Industrigatan Varlavägen med 
cykelbana
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Tvärstråken, som ligger mellan flerbostadshuskvarteren, ska utformas på de gåendes villkor. 
Stenlagda ytskikt i samma nivå bildar ett enhetligt golv och grönskande växtbäddar med träd 
är viktiga inslag. Det ska även finnas plats för olika former av möblering som exempelvis 
sittplatser och belysning.
Parker och platser

Parken i planområdets västra del ska utvecklas till ett grönt stråk för rekreation och dag-
vattenhantering samtidigt som den också ska fungera som en buffertzon mellan den nya 
skolbyggnaden och befintlig bebyggelse. Det är därför viktigt att kommande funktioner i 
parken harmonierar med den målbilden.  

Intill områdets entré vid korsningen Varlavägen – Borgmästaregatan kommer det skapas en 
mindre platsbildning i söderläge som kan innehålla uteservering för de verksamheter som 
kommer etableras i markplan på bostadskvarteret vid platsen. Platsbildningen kan med för-
del inrymma såväl sittmöjligheter, planteringar som en markbeläggning som skiljer sig från 
området i övrigt för att tydliggöra platsens funktion. 

Vid skolans södra entré kommer en större yta med flera funktioner att skapas som tydlig-
gör skolans entré. Platsen kan fyllas med cykelparkering, sittmöjligheter och grönska. Ytan 
kan även med fördel innehålla ytor för vattenspel/vattenlek eller liknande som ger platsen 
karaktär samtidigt som dagvattenhanteringen tar vinning av ytan. En annan markbeläggning 
än asfalt är att föredra för att markera platsens funktion som mötesplats och nav där mycket 
människor förväntas vara i rörelse, främst under dagtid. 

Kommunal service

Planförslaget innebär att det kommande behovet av en skola och en förskola tillfredställs 
då planen möjliggör för en förskola i upp till sex avdelningar samt skolverksamhet mellan 
förskoleklass - årskurs fem som sammanbyggs med varandra för att möjliggöra för samord-
ning av gemensamma funktioner. Förskolegården kommer hägnas in av säkerhetsskäl. Total 
yta för förskolegård och skolgård är cirka 10 000 kvadratmeter.
En mindre idrottshall föreslås integreras med skolbyggnaden. Vid behov kan även den nya 
sporthallen på andra sidan Borgmästaregatan intill Varlaskolan nyttjas. 
Skollokalerna kan även vara tillgängliga för andra verksamheter efter skoltid och skolgården 
förelsås bli tillgänglig att använda då ordinarie verksamhet inte pågår. På så sätt blir skol-
gården ett tillägg till den övriga lek som planeras i området. 
Söder om skolbyggnaden kommer ett entrétorg skapas som kan fungera som mötesplats 
samt angöringszon.
Kommersiell service

I korsningspunkten mellan Varlavägen - Borgmästaregatan precis vid områdets entré 
föreslås en mötesplats med ett mindre utbud av kommersiella lokaler att utvecklas. Mycket 
människor förväntas vara i rörelse i detta strategiska läge varför en etablering av kommersi-
ella verksamheter anses lämpligt på platsen.
I direkt närhet till planområdet finns ett stort utbud av kommersiella verksamheter som 
butiker, restauranger och nöjesutbud i Kungsmässan, innerstaden samt kvarteret Valand 
som är under utveckling. Det stora utbudet av kommersiella verksamheter kan innebära en 
begränsad etableringsvilja i området. Planförslaget möjliggör trots detta för centrumfunk-
tioner i de tre flerbostadshuskvarteren om behovet/intresset av kommersiella verksamheter 
förändras på sikt.



26  Planbeskrivning Planbeskrivning  27

Radon

Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat.

Geotekniska rekommendationer 

Nya byggnader planeras uppföras med mellan 3–6 våningar. Med hänsyn till de stora 
lerdjupen och jordlagrens sättningsegenskaper bör dessa grundläggas på pålar. Jorden inom 
planområdet bedöms vara sättningskänslig och all form av lastökning tros medföra långtids-
burna sättningar. I övrigt bedöms att lätta och sättningståliga konstruktioner möjligen kan 
grundläggas genom lastkompensation med lättfyllning. Dock rekommenderas att i samband 
med detaljprojektering och val av grundläggningstyp för respektive byggnad en komplet-
tering av utförda fältundersökningar med syfte att fastställa djup till berg samt utreda lerans 
sättningsegenskaper med ledning av belastningsförsök (CRS-försök). Kompletteringen bör 
utföras då lägen för respektive byggnad har fastställts. 
För att minimera belastningar och eventuella sättningsrörelser bör höjdsättningen i området 
preliminärt vara sådan att befintliga nivåer i huvudsak följs. Då leran i området bedöms vara 
sättningskänslig skall all uppfyllnad lastkompensera med lättfyllning såvida inte långtids-
burna sättningar kan accepteras. 
Berörda fastigheter omges av befintliga anläggningar, vilket måste tas i beaktning vid val av 
grundläggningstyp och arbetsgång för minimering av den omgivningspåverkan som dessa 
kan komma att utsättas för. Vid grundläggning med pålar bedöms pålningsarbetet orsaka 
störst omgivningspåverkan genom sidoförskjutning och hävning, varför eventuella åtgärder i 
form av exempelvis lerproppdragning kan komma att erfordras. 
Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras. 
Det är viktigt inte enbart för planerade byggnader utan även för närliggande mark som kan 
utsättas för sättning vid sänkning avgrundvattenytan. 
För att förhindra framtida grundvattensänkning som orsakar sättningar bör ledningsgravar 
utföras med strömningsavskärande fyllning för nya ledningar som anläggs under grund-
vattenytan. Även dräneringsnivåer skall förläggas så att risken för att sättningar pga eventu-
ell grundvattensänkning undviks. Ledningar till pålgrundlagda byggnader bör förses med 
flexibla kopplingar för att förhindra ledningsbrott vid eventuella sättningar. 
Jordlagren innehåller silt varpå risk för tjällyftning samt jordflytning skall beaktas.
Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas.

Trafik och parkering

Gator och vägar

Planområdet kommer angöras via Borgmästaregatan och vidare till Industrigatan som blir 
infartsvägen till området. Det kommer inte skapas några fler kopplingar för biltrafik österut 
mot Varlavägen då det är viktigt att bevara gång- och cykelbanan längs Varlavägen intakt 
utan korsningspunkter som kan orsaka trafikfarliga miljöer för oskyddade trafikanter samti-
digt som det inte bedöms vara en nödvändig lösning för trafikföringen till området. 
Industrigatan föreslås få en gång- och cykelbana på den västra sidan intill skolan samt en 
trottoar på den östra sidan av gatan. Längs gatan kommer det finnas kantparkeringar samt 
trädplanteringar och växtbäddar. Vägsektionen blir cirka 17,5 meter bred för att inrymma 
samtliga funktioner, se vägsektion på nästa sida.
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Föreslagen sektion för Industrigatan.

Mellan flerbostadshuskvarteren, i väst-östlig riktning, skapas angöringsgator/tvärstråk med 
trottoarer och viss parkering som säkerställer tillgänglighet till bostadskvarteren. Gatorna 
säkerställer även gena kopplingar för fotgängare och cyklister vidare österut mot gång- och 
cykelbanan intill Varlavägen. Det norra tvärstråket kommer utformas med en något sma-
lare vägsektion och med en markbeläggning, förslagsvis stensättningar, som bryter av mot 
asfalten. Tvärstråket kommer i öster mynna ut vid övergångsstället vidare österut till Kungs-
mässan.

Öster om flerbostadshuskvarteren skapas smalare angöringsgator på kvartersmark som 
säkerställer tillgängligheten till samtliga trapphus samt räddningstjänstens framkomlighet 
runt hela kvarteren. På angöringsgatorna kommer även tillgänglighetsparkeringar att skapas 
med ett största avstånd om 25 meter mellan parkering och entré i enlighet med Boverkets 
byggregler (BBR).
Gång- och cykeltrafik 
Genom parkområdet i planområdets västra del kommer en gång- och cykelväg att byggas 
ut som kopplas ihop med befintligt gång- och cykelnät både i norr och i söder där det i dag 
saknas en tydlig länk/koppling. Från parken kommer det vara möjligt att gå eller cykla ner 

Föreslagen sektion för norra tvärstråket. Föreslagen sektion för södra tvärstråket.
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längs Industrigatans västra sida intill skolan/förskolan. På så vis skapas en trygg och säker 
gång- och cykelväg till skolan från Borgmästaregatan i söder till Varlaområdet i söder utan 
att större vägar behöver korsas.  På Industrigatans östra sida planeras en trottoar. 
I områdets norra del kommer det finnas möjlighet att gå- och cykla till det befintliga cykel-
stråket på Varlavägens västra sida. 
På tvärgatorna i området, som kopplar ihop Industrigatan med Varlavägens gång- och cykel-
bana, kommer en trottoar skapas på minst en sida av tvärstråken medan cyklister rör sig i 
blandtrafik.
Hastighetssäkrade passager kommer placeras ut på lämpliga ställen över Industrigatan för 
att skapa säkra och gena möjligheter för oskyddade trafikanter att ta sig till och från skolan 
och Borgmästaregatan på ett säkert sätt.

Parkering

Bilparkering
Utgångspunkten är att all boendeparkering samt besöksparkering till bostäderna ska ske på 
kvartersmark. För flerbostadshusen kommer parkeringsgarage att uppföras under bostads-
gårarna. Tillgänglighetsparkering får uppföras på angöringsgatorna för att uppfylla kraven 
om 25 meter mellan parkering och entré enligt Boverkets byggregler (BBR). För flerbostads-
huskvarteren kommer markparkering att uppföras i områdets nordöstra del på kvartersmark. 
För flerbostadshusen är utgångspunkten ett parkeringstal på 0,7 parkeringsplatser/lägenhet 
inklusive besöksparkering. 
Småhusens parkering kommer att ske inom kvartersmark. Om det sker som en samlad par-
keringsyta eller parkering på vardera småhustomt bestäms i ett senare skede när exploatör är 
utsedd efter kommande markanvisning. För småhusen är utgångspunkten ett parkeringstal 
på 1,1 parkeringsplats/bostad. 
Parkeringsgarage kommer att uppföras till viss del under skolgården och skolbyggnaden. 
Tanken är att parkeringen under skolan ska vara tillgänglig för skolans personal men även 
besökare till de kommunala anläggningarna i planområdets närhet som exempelvis Ting-
bergsvallen. Det är av stor vikt att parkeringsgaraget utformas på ett sätt som bidrar till 
trygga miljöer med exempelvis noggrann beslysning. Söder om utbildninglokalerna, med 
angöring från Borgmästaregatan, kommer en mindre yta vara tillgänglig som hämta/lämna-
zon och korttidsparkering. 
Avgiftsreglerad korttidsparkering kommer att finnas längs gatorna i området som ska vara 
tillgänglig för allmänheten. Dessa parkeringar kan inte tillgodräknas som boendeparkering. 

Cykelparkering
Gällande parkeringspolicy för cyklar ska ligga till grund för antalet cykelplatser. För ut-
bildningslokalerna är det av stort vikt att det skapas tillräckliga ytor för cykelparkering nära 
entrépunkter med väderskydd samt möjlighet till fastlåsning av cyklarna.
För bostadshusen ska det finnas minst en cykelplats per boende i förråd. Dessutom ska det 
finnas minst en cykelplats per lägenhet i närhet till entré. Cykelparkeringarna bör vara vä-
derskyddade och ska möjliggöra fastlåsning av ramen.
Ett antal cykelparkeringar inom planområdet ska utformas med extra utrymme för lastcyk-
lar eller cykelkärror.
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Kollektivtrafik

Utvecklingen av området föranleder inte til några förändringar gällande kollektivtrafiken. 
Det kommer finnas goda möjligheter för kommande boenden, besökare samt elever att ta 
sig till och från omrdået med buss då det ligger en hållplats direkt i anslutning till området 
intill Varlavägen. 
 
Friytor och rekreation

Park

I områdets västra del kommmer den befintliga grönytan att utvecklas och bli mer parklik. 
Genom parken kommer det skapas en gång- och cykelbana för att skapa god tillgänglighet 
till parken samt genom den. Parken kommer förslagsvis innehålla sittmöjligheter, plante-
ringar och ytor för rekreation. Det är av stor vikt att parken får en omsorgsfull gestaltning 
där även den biologiska mångfalden och fördröjning av dagvatten får ta plats.

Torgbildningar

Projektet möjliggör för två torgbildningar. En av mer offentlig karaktär precis vid entrén till 
området intill korsningen Borgmästaregatan och Varlavägen. Mot torgbildningen kommer 
det skapas kommersiella lokaler som kan nyttja torgytan för uteserveringar, exempelvis för 
en caféverksamhet. Torgbildningen kan med fördel få en annan markbeläggning än asfalt 
för att tydliggöra dess funktion. Inslag av grönska på platsen är viktigt för att skapa en till-
talande mötesplats som även bör innehålla sittmöjligheter.
Söder om utbildningslokalerna kommer ett entrétorg skapas för verksamheten som kan 
innehålla flertalet funktioner som exempelvis cykelparkering, sittmöjligheter, planteringar 
och konstutsmyckning. För att upplevas som en trygg entré ska platsen kännas levande och 
välkomnande över hela dygnet. 
Lek

Lekplats för yngre och lite äldre barn kommer vara tillgänglig på skolgården när verksamhe-
ten inte är igång, det vill säga på kvällar, helger och lov. På bostadsgårdarna finns möjlighet 
att skapa mindre lekplatser för de boende. Eventuellt kan det även tillskapas någon form av 
plats för lek och rörelse i den planerade parken i väster.

Ekosystemtjänster

Framtaget planförslag är positivt ur flera perspektiv gällande ekosystemtjänster.
• Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera 

och minska oönskade effekter. Planförslaget möjliggör för en effektiv dagvattenhanering 
med flera olika alternativa lösningar som renar vattnet. Flertalet träd kommer att sparas, 
omplanteras och nyplanteras vilket är positivt för reningen av luft samt att det är positivt 
för lokalklimatet med träd som skyddar mot sol och vind. 

• Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefin-
nande. Naturen har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. 
Planförslaget möjliggör för en öppen dagvattenhanering som exempelvis en damm som 
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kan vara bra naturpedagogik för de som kommer gå på förskola/skolan i området. Par-
ken samt den grönskande skolgården kommer bidra till ökad hälsa och sociala interak-
tioner. 

• Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. 
Flertalet träd kommer att sparas, omplanteras och nyplanteras. Mängden träd samt 
utveckingen av parkområdet i väster kommer möjliggöra för spridningskorridorer och en 
ökad biologisk mångfald i området. 

Teknisk försörjning

Dagvatten

I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram (Sweco, 2021). Planför-
slaget föreslår en kombination av öppna dagvattenlösningar samt med dagvattenlösningar i 
ledningar och magasin och sammanfattas nedan:
Skyfallshantering
Skyfallsvatten (och eventuellt även dagvatten beroende på påkopplingsmöjligheter) från 
ytor uppströms utredningsområdet föreslås ledas till ett meandrande stråk med seriekopp-
lade fördröjningsmagasin. Utformningen av magasineringsanläggningen föreslås utföras så 
att skyfallsvatten kan ledas mot Borgmästaregatan. Slänterna utformas så att de passar in i 
rekreationsområdet och är lätta att sköta. Magasinen ska primärt hindra uppströmsvatten 
att nå utredningsområdet men även främja biologisk mångfald och rekreationsvärden längs 
parallell gång- och cykelbana. Höjdsättning av området görs för att maximera rekreations-
värden men även för att möjliggöra att skyfallsvatten leds mot de naturliga skyfallsstråken. 
Magasinens totala volym beror till stor del på hur stor del av det meandrande stråket som 
utgör magasin respektive dike, beräknat är att de ska kunna ta emot en volym på 500 m3  
och avleda överskott.
Magasinen bör ha en avlång form, som expanderar från inloppet och kontraherar vid 
utloppet, med in- och utlopp placerade långt ifrån varandra. Detta för att förlänga vatt-
nets väg och att inga outnyttjade zoner skapas, med avseende att erhålla bättre rening. Ett 
längd:bredd-förhållande på 2,5:1 (upp till 4:1) rekommenderas. Magasinen anläggs med 
fördel med flacka slänter och större träd då dessa bidrar till mervärden när magasinen är 
vattenfyllda. Det är även viktigt att magasinen utformas så att multifunktion uppnås, dvs. 
magasinen kan användas till annat än bara vattenmagasinering eftersom en stor del av året 
kommer de vara tomma på vatten. Det är även viktigt att magasinen är lättillgängliga för 
fordon vid drift och underhåll (t.ex. slamtömning, gräsklippning, kontroll av in- och utlopp).
För norra området föreslås dagvatten avledas till ett infiltrationsstråk som ansluter till 
närmaste dagvattenledning. Infiltrationsstråket beräknas behöva inrymma cirka 35-40 m3 
dagvatten för ytan. Syftet med anläggningen är att avleda skyfall samt rena och magasinera 
dagvatten från de hårdgjorda ytorna för norra avrinningsområdet.
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För att öka mervärdet av dagvattenanläggningar bör större träd planteras/bevaras i anslut-
ning till vattenytorna för att detta ökar biologisk mångfald, infiltration och rekreationsvär-
den.
Västra delen av planområdet
Dagvatten från skolområdet och parkmarken föreslås ledas till skolgården där dagvattnet 
kan tillgodogöras på till exempel översvämningsytor, multifunktionella ytor eller till vat-
tenlekar. Därefter föreslås det ledas mot växtbäddar längs Industrigatan. Placeringen av 
växtbäddarna måste samordnas utifrån dragning och djup av befintliga ledningar (framfö-
rallt elledningar). Vatten från skyfall bör avledas ytligt och marken vid skolan bör luta från 
skolan för att det inte ska bildas instängda ytor där vatten ansamlas. Längs Industrigatan 
går en dagvattenledning på vilken skelettjordar och växtbäddar föreslås kopplas för att bidra 
med reningseffekt. Förrådsbyggnader förses med fördel med grönt tak.
Bostadskvarteren
Växtbäddar föreslås längs Industrigatan för att rena dagvatten från parkeringsytorna men 
även själva Industrigatan. För att magasinera erforderliga dagvattenvolymer beräknas totalt 
ca 200 m3  behövas. Denna volym kan delas upp så att viss andel vatten används till bevatt-
ning och en viss del leds till förslagsvis nedsänkta eller upphöjda växtbäddar, underjordiska 
kassettmagasin med filter eller skelettjordar. Vattnet leds efter växtbäddarna vidare mot 
Borgmästaregatan och det befintliga dagvattennätet. Reningsanläggningarna seriekopplas 
med fördel för ökad reningseffekt. Att skapa förutsättningar för infiltration på innegårdarna 
är ett bra sätt att fördröja och rena vattnet. Vid platsbrist kan underjordiska anläggningar 
tillämpas men som regel bör dagvattnet synliggöras eftersom det medför stora mervärden 
såsom rekreation, skötsel, odling, biologisk mångfald och som effektiv kolsänka. Förråds-
byggnader förses med fördel med grönt tak.

Exempel på föreslagna dagvattenlösningar.
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Påverkan på miljökvalitetsnormen (MKN)
Planförslaget bedöms inte leda till en försämring till att miljökvalitetsnormerna (MKN) 
för ytvatten ska kunna uppnås. Planen bidrar till en lägre andel hårdgjorda ytor och mark-
användning som ger upphov till lägre föroreningsmängder per år. Detta skapar även förut-
sättningar för ökade gröna och blå ytor för rening och retention av dagvattnet. Tillsammans 
med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms planen medföra förbättrade möjligheter att uppnå 
MKN för ytvatten jämfört med nuvarande markanvändning.
Vatten och avlopp

Området kan anslutas till kommunalt dricks- och spillvatten. Detaljplanen innebär ny 
fastighetsindelning och förbindelsepunkter kommer tilldelas vid fastighetsgräns. Förbindel-
sepunkternas placering tas fram i den detaljprojektering som sker inför exploatering.
Vid plantering av träd i närhet till VA-ledningar kan rotspärrar skapas alternativt att det 
finns ett säkerhetsavstånd om cirka 5 meter mellan rothals och ledningens ytterkant. Lämp-
lig lösning diksuteras med VA-huvudman.
Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och det avgörs i samråd med 
Räddningstjänst. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats 
under planarbetet. Detta kontrolleras i bygglovskedet.

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt men det finns möjlighet att koppla på det 
befintliga fjärrvärmenätet som finns i anslutning till planområdet. Krav på byggnadernas 
energianvändning ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Energieffek-
tivt byggande förespråkas. 

El och Tele

Planförslaget innebär ledningsomläggning i vissa delar av planområdet.

Bredband 
Planförslaget innebär ledningsomläggning i vissa delar av planområdet.

Avfall

Planförslaget innebär att renhållningsfordon kan tas sig fram inom hela planområdet. Vid 
skolan kommer det finnas möjlighet att stanna till både i den södra delen samt längs Indu-
strigatan beroende på var miljörum kommer att placeras. 
Inom varje flerbostadshuskvarter finns det plats för miljörum och en angöringszon inom 
ett avstånd på högst 25 meter. Angöring/parkering kan ske längs gatan intill miljöhusen på 
lämplig plats. Möjlighet kommer finnas för renhållningsfordon att köra runt på angörings-
gatorna öster om bostadskvarteren då vändplatser inte kommer byggas i området. Här kom-
mer det säkerställas att körbanan är tillräckligt breda och att balkonger med mera placeras 
så att större fordon kan ta sig fram obehindrat.
För småhusen i norr kommer ett gemensamt miljörum att skapas vid infarten till småhusen 
då vändplats inte kommer finnas på småhusens angöringsgata.
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sop-
hanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. 
Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).
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Hälsa och säkerhet

Buller

För stora delar av kvarteret Liljan där utbildningslokaler och skolgård planeras klaras rikt-
värdena för buller. Beräkningen av ekvivalent ljudnivå utmed Borgmästaregatan visar att 
riktvärdet 55 dBA överskrids cirka åtta (8) meter in på fastigheten, samt 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå överskrids cirka 18 meter in på fastigheten. Då området mellan skolbyggnad och 
Borgmästaregatan ska inrymma angöringsyta, parkering och entrétorg och inte skolgård så 
överskrids inte riktvärdena för buller då avstånd mellan Borgmästaregatan och skolgården är 
mer än 18 meter.
Området är i den östra delen, som planeras för bostadsändamål, bullerutsatt med bullermät-
ningar som överskrider riktvärdena för bostadsändamål. Genom en nogrann utformning av 
bostadskvarteren med exempelvis sammanbyggda hus mot Varlavägen, genomgående lägen-
heter eller placering av lägenheter som är mindre än 35 kvm där ekvivalent bullernivå är mer 
än 60 dBA klaras gällande riktvärden för buller. Samtliga innegårdar uppfyller riktvärden 
för buller på uteplats som inte får överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå.
Småhusen som planeras i den norra delen av området klarar gällande riktvärden för buller 
utan bullerreducerande åtgärder.

Ekvivlaenta bullernivåer 2040 med föreslagen bebyggelse.
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Markmiljö

Planomådet är idag kraftigt förorenat av flera olika ämnen och uppfyller inte de krav som 
ställs för planerad markanvändning som bedöms motsvara Känslig markanvändning (KM) 
innehållandes bostäder och skolverksamhet. 
Vidare utredningar rekommenderas dels för att avgränsa påträffade föroreningar, men även 
utreda föroreningssituationen avseende metaller inom området ytterligare, då halterna av 
lösta metaller i grundvattnet inte går att ställa i relation till de påträffade halterna i jordana-
lyserna, varför misstankar finns att föroreningar förekommer lokalt inom undersökningsom-
rådet som inte fångats upp i den översiktliga markutredning (Geosigma, 2021).
Markföroreningar ska vara avhjälpta från platsen och marken ska uppfylla riktvärdena för 
Känslig markanvändning innan byggnation får påbörjas. 

Risk för översvämning

Överlag utgörs området av bra lutning och översvämningsrisken bedöms idag som låg.
Framtida höjdsättning av området behöver utformas med hänsyn till skyfallshantering för 
att säkerställa att ingen risk för översvämning av byggnader eller människors hälsa skapas. 
Vid en nogrann höjdsättning i kombination med att skapa utrymme för översvämningsytor i 
parken och på skolgård så bedöms översämningsriksen även efter exploatering som låg.

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.

Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ

Om detaljplanen inte antas kommer omvandlingen av området i enlighet med både den för-
djupade översiktsplanen för Kungsbacka stad och planprogrammet för området inte kunna 
genomföras. En central del av Kungsbacka förblir då ett verksamhetsområde och den tänkta 
befolkningsutvecklingen enligt kommunens överiktsplan kommer att påverkas negativt då 
ett stort antal kollektivtrafiknära bostäder inte kommer uppföras i detta läge. Behovet av ny 
skola centralt i staden uppfylls då inte heller. Om detalplanen inte antas bevaras de biotop-
skyddade alléerna som riskerar att påverkas av en exploatering av området.

Miljökonsekvenser
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms-
ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 
2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på den analys 
som redovisas i undersökning av miljöpåverkan samt aktuellt underlagsmaterial. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas. Däremot 
avses rekommendationerna i dagvattenutredningen samt den miljötekniska markundersök-
ningen i huvudsak följas.
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Undersökning

Med stöd av undersökningen av miljöpåverkan har en behovsbedömning gjorts för att ta 
reda på om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska 
göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökon-
sekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen 
inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses rekommendationerna 
i dagvattenutredningen och miljöutredningen i huvudsak följas. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 
kap MB utan kan ses som tätortsutveckling. 

Markanvändning och markförhållanden

Detaljplanen medför en förtätning av centrala Kungsbacka, vilket innebär att marken 
nyttjas på ett bättre sätt än idag. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en 
hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt nä-
ringsliv. Förslaget bidrar även till att nå hållbarhetsmål såsom ökad folkhälsa, minskat buller 
och ökad luftkvalitet genom ökad andel hållbara resor i stråket. 
Förorenade massor ska forslas bort vid schaktning inom områden med förorenad mark vilket 
medför en positiv effekt på närmiljön.
Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten

Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden 
samt Kungsbackaån. Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är 
påverkat av bland annat kväve och fosfor. 
Planförslaget för kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka bedöms inte leda till en 
försämring till att miljökvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten ska kunna uppnås. Planen 
bidrar till en lägre andel hårdgjorda ytor och markanvändning som ger upphov till lägre 
föroreningsmängder per år. Detta skapar även förutsättningar för ökade gröna och blå ytor 
för rening och retention av dagvattnet.
Tillsammans med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms planen medföra förbättrade möj-
ligheter att uppnå MKN för ytvatten jämfört med nuvarande markanvändning. Exploate-
ringen bedöms därför inte påverka Natura 2000-området och den ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen negativt och bedöms inte heller försvåra möjligheten att uppnå god status i 
vattenförekomsten i sin helhet.

Luft och miljökvalitetsnorm för luft

Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande för luftföro-
reningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbunds luft-
vårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar och beräkningar i Kungs-
backa stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid endast 
överskrids på och i direkt anslutning till väg E6. Vilket innebär att bakgrundsbelastningen 
är mycket låg. 
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna. 
Med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det inte 
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även 
om gaturummet sluts något genom föreslagna bebyggelsestrukturer.



36  Planbeskrivning Planbeskrivning  37

Naturvärden och biologisk mångfald

Inom planområdet finns idag ett antal trädrader som omfattas av biotopskydd. För att ge-
nomföra planförslaget krävs dispens för åtgärderna. 
Planområdet har idag begränsat med ekosystemtjänster då stora delar är hårdgjorda och det 
är ont om grönstruktur. Ekosystemtjänster kan till viss del stärkas i området efter exploate-
ringen med utvecklad parkyta, delvis grön skolgård och gröna bostadsgårdar samt inslag av 
gröna tak.

Kulturvärden och arkeologi

Historiskt och kulturellt betydelsefulla byggnader eller områden finns inte inom planområ-
det.

Klimat och naturresurser

Planförslaget som helhet underlättar för ett hållbart resande med god möjlighet att gå, cykla 
och åka kollektivtrafik vilket bidrar till målet om minskade utsläpp från fossila bränslen i 
linje med klimatstrategin. 
Ytor för dagvattenhantering kommer skapas i området för att kunna hantera de vattenvoly-
mer som kan falla vid skyfall.

Risker och störningar för människor och miljö

Planområdet är delvis utsatt för ljudnivåer från väg som överskrider gällande riktlinjer för 
bostadsändamål. Med avsikt att minska bullerproblematiken föreslås huskropparna längs 
Varlavägen vara sammanbyggda så att de skapar en skärmande effekt för bostadsgården. 
Andra åtgärder i utformningen av bostäderna kan vara att de behöver vara maximalt 35 
kvm mot Varlavägen eller utformas genomgående så att hälften av bostadsrummen kan vara 
vända mot en tyst sida.
Området berörs inte av trafikled för farligt gods eller påverkan av övriga störningar.

Sociala konsekvenser

Den föreslagna utvecklingen av kvarteret Gjutaren och Liljan skapar nya bostäder i ett 
mycket centralt läge i Kungsbacka med gångavstånd till både tågstation, handel, skolor och 
sporthallar. Detaljplanen möjliggör för service i bottenvåningar i bostadskvarteren samt för 
en ny förskola och skola.

 Omvandlingen från verksamhetsområde till bostadsområde kommer göra det tryggare och 
trevligare att röra sig i området. Planens genomförande kommer också bidra till en miljö 
som är mer anpassad till den mänskliga skalan inne i kvarteren. I det fortsatta arbetet är 
det viktigt att arbeta vidare med bullerfrågor och solljusfrågor samt att överbrygga barriärer 
både över Varbergsvägen och under järnvägen.

Mångfald

Projektet kommer möjliggöra för lägenheter i form av bostadsrätter som kompletteras med 
småhus. Bostadsrätter för +55 och bostäder med fokus på unga (hyrköp och kooperativa-hy-
resrätter) kan bli aktuellt om de ekonomiska förutsättningarna tillåter detta. Detta innebär 
att en större variation av bostäder såväl storleks- som upplåtelsemässigt skapas i området som 
kan bidra till en ökad mångfald och bredare boendegrupp. Ett alternativ är även att bygga 
bostäder med lägre hyror.
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Området bör få en stadslik karaktär med varierat innehåll och gestaltning av bebyggelsen 
där flera olika funktioner som kommunal- och kommersiell service och kulturella aktiviteter 
behöver ta plats för att komplettera bostäderna. 
Plats bör ges till olika aktiviteter som lekplats, utegym, mötesplatser med mera och det är av 
stor vikt att det skapas aktiva fasader ut mot gatorna då mycket människor kommer röra sig i 
och längs med området. 
Under planeringsprocessen bör det även vara en möjlighet att inkludera barnens perspektiv i 
planeringen för att få in flera aspekter och synsätt på vad området kan tänkas innehålla och 
hur det utformas.

Vardagsliv

Utvecklingen av området bidrar till en blandning av funktioner som kommer förenkla det 
vardagliga livet med direkt närhet till service, utbildning, kollektivtrafik, nöjen, rekreation 
med mera från sin bostad. Det är viktigt att skapa lättillgängliga och attraktiva mötesplatser 
som är inbjudande, attraktiva och varierande och som inbjuder till umgänge, lek och välbe-
finnande. Parken i väster kan med fördel få en varierande utformning och komplettera med 
funktioner som saknas i närområdet idag och som ska vara tillgängligt för alla. 
Det bör även vara möjligt att använda skolgård, idrottshall och utbildningslokaler på kvälls-
tid och helger för exempelvis småbarnslek, föreningsliv och kulturella ändamål. Att tillskapa 
verksamhetslokaler i bostadskvarteren kan även erbjuda möjligheter för mindre verksam-
hetsutövare som exempelvis ett café, en frisör, en ateljé.  Bostadsgårdarna skulle kunna 
optimeras för att bidra med liv, rörelse och ökad tillgänglighet i området.

Trygghet

Stor vikt behöver läggas på belysningen i området längs gång- och cykelstråk, torgbildning-
ar, park och skolgård. Belysningen vid fasader och entrépunkter bidrar även det till upplevd 
trygghet. Om möjligt bör större buskage och mörka områden undvikas då det tenderar att 
skapa otrygga miljöer. 
Tydliga baksidor som riskerar att bli ”hängytor” under dygnets mörka timmar måste und-
vikas. Exempel på åtgärder är att skapa siktlinjer, öppna kvarter, välplanerad belysning 
och ögon på platsen. Det är även av stor vikt att utforma större ytor som cykelparkeringar, 
torg och parkeringsgarage noggrant som lätt tenderar att upplevas som otrygga platser. Att 
erbjuda möjlighet till att låsa sin cykel nära sin målpunkt bör möjliggöras för att minska risk 
för cykelstölder.
Den blandning av funktioner som projektet föreslår kommer innebära fler människor i 
rörelse även under kvällstid och på helger vilket kommer öka den upplevda tryggheten med 
fler ögon på platsen dygnet runt, året runt. Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och 
cyklister är en förutsättning för att människor ska röra sig till fots på platsen. Det är även 
viktigt att stärka kopplingen mellan parken, Industrigatan och Varlavägen.
Att skapa en trygg och säker trafikmiljö är en förutsättning där välutformade gång- och 
cykelstråk och säkra passager behöver skapas inom området med fokus på de oskyddade 
trafikanterna, i synnerhet intill skolan och dess entréer där yngre människor kommer röra 
sig i större utsträckning. 
Utformningen av Industrigatan är viktig ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Om möj-
ligt bör det undvikas att Industrigatan blir för rak då det kan inbjuda till höga hastigheter 
som kan skapa konfliktsituationer med oskyddade trafikanter, i synnerhet barn som kommer 
röra sig frekvent i området till och från skolan.
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Mobilitet

Det är av stor vikt att gång- och cykelvägar byggs ut och förbättras i takt med att området 
utvecklas. Kopplingar mot samtliga väderstreck kan förbättras för oskyddade trafikanter 
med nya gång- och cykelvägar genom parken i väster, längs Industrigatan samt längs Borg-
mästaregatan i söder. Att stärka kopplingarna till angränsande målpunkter utanför planom-
rådet som exempelvis Kungsmässan, Varlaskolan och kvarteret Valand är av stor vikt – bar-
riärer som vägarna kan upplevas som idag behöver minska och trygga över- och undergångar 
säkras. 
Skolan som kommer bli en målpunkt för många behöver nås på ett enkelt och tryggt sätt 
med alla typer av färdmedel. Cykelbanan bör placeras så nära skolans fasad som möjligt för 
att undvika onödiga korsningspunkter vid Industrigatan. Det är även viktigt att utforma 
cykelparkeringar nära målpunkterna som kan bidra till en ökad användning av cykel inom 
området.  Att skapa ytor för hämta/lämna med bil i direkt anslutning till skolan är med en 
viktig aspekt att ha med sig.
Etablering av bil- och cykelpooler bör få ta plats och placeras på strategiska platser i om-
rådet. För att skapa god orienterbarhet genom området är det viktigt att skapa tydliga och 
lättförstådda skyltar som även kan förstås av barnen som kommer röra sig i området. För 
orienterbarhetens skull är det även fördelaktigt att skapa flera alternativa vägar att röra sig på 
genom området, exempelvis genom att bryta upp bebyggelsen i mindre enheter som möjlig-
gör för gena stråk mellan olika målpunkter.

Samvaro

Att skapa varierande mötesplatser som tilltalar en bredare mångfald av brukare/användare 
och som kan användas under hela året bör skapas i området. Det kan exempelvis vara att 
erbjuda väderskyddade platser med skärmtak, olika typer av sittmöjligheter och mötesplatser 
med varierat innehåll som tilltalar unga som äldre, män som kvinnor. 
Möjligheter finns i området att skapa flertalet attraktiva och varierande mötesplatser i par-
ken, på skolgården (de tider skolan är stängd) samt vid de torgbildningar som projektet fö-
reslår. Även bostadsgårdarnas utformning och innehåll är viktig att tänka igenom så det blir 
en intressant plats som kan inbjuda till gemenskap och möten över generationsgränserna. 
Mötesplatserna kan med fördel komplettera de funktioner som saknas i närområdet idag 
samt inbjuda till olika aktiviteter för att öka attraktiviteten att röra sig inom området för bo-
ende i området men även för besökare. Konstutsmyckning behöver få ta plats i området när 
det utvecklas då det bidrar till något extra till området. Möjligheten att ladda sin mobiltele-
fon vid mötesplatserna i området bör utredas.
Barnperspektivet

Detaljplanen skapar en bostadsnära park och möjliggör för ytor för lek inom skolområdet 
när ordinarie verksamhet är stängd. Lekplatsen och skolgården på skolområdet kommer bli 
en målpunkt som även kan användas av barn som bor utanför planområdet. 
Att kunna och vilja vara fysiskt aktiv utomhus ger en högre livskvalitet. Om barn har möj-
lighet till detta i sitt närområde skapas en tillhörighet och relationen till området påverkas 
positivt. 
I planens närområde finns goda förutsättningar för kollektivtrafik, vilket är viktigt för att 
äldre barn ska kunna ta sig till och från området på ett självständigt sätt. Kollektivtrafik 
är också viktigt för äldre barns möjlighet till att själva röra sig mellan skola, hemmet och 
aktiviteter. De blir inte beroende av föräldrars tillgång till bil eller möjlighet att skjutsa. Det 
är därför positivt för barns mobilitet att det byggs bostäder i ett läge med god kollektivtrafik 
och med gångavstånd till många målpunkter som lockar barn. 
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Tvärgatorna mellan kvarteren har låg trafikmängd och utformas som lågfartsgator vilket 
skapar möjlighet för barn att röra sig friare i området.. Det är viktigt att skapa intressanta 
stråk även i barns ögonhöjd vid utformningen av ny bebyggelse och mötesplatser. Eftersom 
barn upplever avstånd som längre än vuxna är det viktigt att skapa förutsättningar för barn 
att använda gena stråk att gå och cykla på.
För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafiksäkerhet och 
skydd mot andra eventuella olyckor, därför är utformningen av Industrigatan viktig för dem, 
då den behöver korsas för att ta sig till skolområdet och parken. 
I närområdet finns både skolor och idrottsanläggningar. Därmed rör sig många barn och 
unga genom området, och många ungdomar åker buss från Varlavägen. 
Gemensamma skolvägar är en typ av samvaro. I och med planens genomförande kommer 
elever som bor i planområdet kunna gå på egen hand till och från skolan. 

Jämställdhet och jämlikhet

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, infly-
tande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
Det finns sex jämställdhetspolitiska delmål där framförallt delmål ett, tre, fem och sex berör 
planarbetet och på olika sätt kan få en påverkan på den fysiska planeringen.
Det första delmålet tar upp vikten av en jämn fördelning av makt och inflytande. ”Kvinnor 
och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.” Detta är viktigt att ha med sig i till 
exempel dialogprocesser i planens olika skeden.
Delmål tre behandlar vikten av jämställd utbildning. ”Kvinnor och män, flickor och poj-
kar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling.” Genom en medveten gestaltning av skolområdet och dess friytor kan jämställd-
heten främjas.
Delmål fem handlar om jämställd hälsa. ”Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.” En 
faktor för en god hälsa är tillgången till bostadsnära natur som parker och grönområden. 
Genom att tillgängliggöra och utveckla områden för rekreation bidrar planen till att upp-
fylla målet om jämställd hälsa.
Det sjätte delmålet behandlar mäns våld mot kvinnor. ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig inte-
gritet.” Genom en genomtänkt utformning av det fysiska rummet kan vi fånga upp frågor 
angående trygghetsaspekter i den byggda miljön på gator, torg och i parker och på så sätt 
bidra till måluppfyllelsen.

Ekonomiska konsekvenser
I detaljplanen föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket gäller GATA, 
VÄG, GCVÄG, TORG och PARK. Dessa förvaltas med kommunala skattemedel.
Det tillskott av bostäder som planförslaget möjliggör bidrar till att upprätthålla och förbätt-
ra kundunderlaget till den kommersiella servicen i närområdet.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

GATA Gata/Vägområde Säkerställer framkomlighet för motorfordon, fotgäng-
are och cyklister inom planområdet. 

GATA1

Gata upp till en höjd 
av 4,7 meter ovan 
mark.

Säkerställer att en 3D-fastighetsbildning skapas där 
allmänplats VÄG är huvudsakliga användning från 
marknivå upp till 4,7 meter ovan mark. Från 4,7 
meters höjd är det tillåtet att balkonger kragar ut över 
allmänplats. På så vis säkerställs det att exempelvis 
räddningstjänstens fordon kan ta sig fram och inte 
riskerar att köra in i utkragande balkonger.

GCVÄG Gång- och cykelväg
Bestämmelsen säkerställer att gång- och cykelvägar 
binds samman inom området men även till angräns-
ande gång- och cykelnät på strategiska platser.

PARK Anlagd park
Parkområde som inrymmer gång- och cykelvägar, 
planteringar, mindre lekplatser, bollplaner med mera. 
Syftet är att skapa rekreationsytor för boenden.

TORG Torgyta

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att en 
torgbildning skapas vid entrén till planområdet vid 
korsningspunkten Borgmästaregatan och Varlavägen. 
Möjliggör för uteserveringar, planteringar och sitt-
möjligheter samt allmänhetens tillgång till platsen.

VÄG Väg

Säkerställer område för bil, fotgängare och cyklister 
längs Borgmästaregatan in till Industrigatan men 
även vidare västerut mot befintligt bostadsområde 
samt idrottsplats.

VÄG1
Väg upp till en höjd av 
4,7 meter ovan mark.

Säkerställer att en 3D-fastighetsbildning skapas där 
allmänplats VÄG är huvudsakliga användning från 
marknivå upp till 4,7 meter ovan mark. Från 4,7 
meters höjd är det tillåtet att balkonger kragar ut över 
allmänplats. På så vis säkerställs det att exempelvis 
räddningstjänstens fordon kan ta sig fram och inte 
riskerar att köra in i utkragande balkonger.
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beläggning1 Markbeläggning

Syftet med bestämmelsen är att annan markbe-
läggning än asfalt ska vara dominerande inom 
egenskapsområdet. Stensättningar, betongplat-
tor eller liknande är exempel på material som 
kan användas.

plantering1 Plantering ska finnas
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
grönska planeras längs gatan och torget. Exem-
pel kan vara träd, växtbäddar, buskar med mera.

gc-väg1
Gång- och cykelväg 
ska finnas

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
en gång- och cykelväg uppförs i parken som 
binder ihop befintliga cykelnät i norr och söder.

Egenskapsbestämmelser

Allmän plats

Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyd-
das.

B Bostäder Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möj-
lighet för bostäder.

(B1)

Bostäder från och med 
en höjd av 4,7 meter 
ovan mark.

Säkerställer att en 3D-fastighetsbildning skapas där 
kvartersmark för bostadsändamål regleras från 4,7 
meters höjd ovan mark där det tillåts att balkonger 
kragar ut över allmänplats till ett djup av 1,2 meter. 
På så vis säkerställs det att exempelvis räddnings-
tjänstens fordon kan ta sig fram samtidigt som det 
möjliggörs för djupare balkonger över allmän plats.

C1 Centrumverksamhet Möjliggör för centrumändamål i kvarterens bottenvå-
ningar.

E Teknisk anläggning Säkerställer befintlig transformatorstation.

S Skola
Mark för utbildningslokaler. Syftet är att möjlig-
göra för förskola och skola med tillhörande skolgård, 
angöring och entrétorg.

P1 Parkeringsgarage
Parkeringsgarage får uppföras under skolgård samt 
byggnad.

P2 Parkeringsgarage
Parkeringsgarage får uppföras under bostadsgård 
samt byggnad.

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.
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Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

h1-3 Höjd på byggnadsverk

Syftar till att begränsa högsta nockhöjd på ny be-
byggelse (21, 24 respektive 27 meter) samt antalet 
våningar på husen, exklusive parkeringsgarage. För 
vindsvåning får takkupor och frontespiser anordnas 
till en längd motsvarande 30% av fasadens längd.

h4 Höjd på byggnadsverk
Högsta nockhöjd för skolbyggnaden är 17 meter som 
får inrymma högst tre våningar exklusive parkerings-
garage.

h5 Höjd på byggnadsverk
Högsta nockhöjd på huvudbyggnad (småhus) är 9 
meter och högsta nockhöjd för komplementbyggnad 
är 4 meter.

n1
Markens anordnande 
och vegetation

Parkering får anordnas inom egenskapsområdet. 
Inslag av grönska ska finnas.

n2
Markens anordnande 
och vegetation

Syftar till att göra det möjligt att uppföra parkering 
för bil och cykel inom området.

p1 Placering

Byggnad ska placeras minst en meter från använd-
ningsgräns eller angränsande angöringsgata. 
Säkerställer att entrédörrar, trappor och skärmtak 
med mera vid entréer inte påverkar allmän platsmark. 
Inom området markerat med p1 kan växtbäddar eller 
annan grönska med fördel uppföras.

f1 utformning

Endast småhus får uppföras. 
Säkersställer att enbart småhus (radhus, parhus, 
kedjehus, villa) får uppföras inom egenskapsområdet. 
Bidrar till en varaition av boendeformer inom plan-
området.

f2 utformning

Byggnad ska uppföras sammanbyggd mot Varlavägen. 
Säkerställer att flerbostadshusen inte får några släpp/
öppningar mot Varlavägen (pga bullerproblematik). 
Bestämmelsen innebär att  bättre ljudnivåer skapas på 
bostadsgården, uteplatser samt för bostäderna inom 
kvarteret. 

f3 utformning

Komplementbyggnader om en högsta BYA om 200 
kvm får uppföras till en högsta nockhöjd om 4 meter. 
Tak ska vara vegetationsklädda där högst 50 % av 
taken får utformas som terrass. 
Syftar till att begränsa storlek på byggnader inom 
bostadsgården som då isället kan nyttjas för andra 
funktioner.
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f4 utformning

Komplementbyggnader ska uppföras med vegeta-
tionsklädda tak. 
Säkerställer att exempelvis förrådsbyggnader, cykel-
rum och miljöhus uppförs med vegetationsklädda tak 
som är fördelaktigt för dagvattenhantering och för 
ekosystemen.

f5 utformning

Reglering av högsta sockelvåning. 
Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på första 
bostadsvåning/marknivå på bostadsgård och medel-
marknivå vid byggnaden för angränsande gata får inte 
vara mer än 1,5 meter.
Motverkar att höga sockelvåningar på ny bebyggelse 
med långa, slutna fasader skapas mot stråken samt 
angränsande gång-, cykel- och bilvägar. Bidrar även 
till stärkt kontakt mellan byggnad och gata/bostads-
gård. Möjliggör samtidigt till att minska insyn från 
gata in i bostaden.

f6 utformning

Reglering av högsta sockelvåning.
Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på första vå-
ning/marknivå på skolgård och medelmarknivå vid 
byggnaden för angränsande gata får inte vara mer än 
1,5 meter.
Motverkar att höga sockelvåningar på ny bebyg-
gelse med långa, slutna fasader skapas mot stråk samt 
angränsande gång-, cykel- och bilvägar och entrétorg 
i söder. Bidrar även till stärkt kontakt mellan skol-
byggnad/skolgård och gata.

b1 Utförande

Minst 40% av bostadsgården ska bestå av grönska 
eller infiltrerbara ytor för hantering av dagvatten. 
Vegetationsklädda tak på komplementbyggnad får 
tillgodoräknas.
Säkerställer att minst hälften av bostadsgården utfor-
mas med infiltrerbart material som bidrar till hante-
ring av dagvatten som exempelvis gräs, vegation eller 
grusade gångar. Vegetationsklädda tak på komple-
mentbyggnader får tillgodoräknas. 

b2 Utförande

Minst två (2) entréer/genomgående trapphus ska 
placeras mot Varlavägen.
Syftet med planbestämmelsen är att motverka att en 
lång sluten fasad skapas mot angränsande gata sam-
tidigt som kontakten stärks mellan bostadsgård och 
gata/stråk.
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b3 Utförande

Ytan inom egenskapsområdet ska delvis utformas 
som entrétorg för utbildningslokalerna med inslag 
av annan markbeläggning än asfalt och där inslag av 
grönska ska finnas.
Säkerställer ett entrétorg i anslutning till skolan som 
bidrar till att en mötesplats och tydlig entrépunkt 
skapas till skolan där möjlighet till cykelparkering 
finns nära målpunkten. Entrétorget ska utformas 
med inslag av grönska, vatten och stenlagda ytor som 
stärker platsen funktion och identitet. 

b4 Utförande

Minst 40% av skolgården ska bestå av grönska eller 
infiltrerbara ytor för hantering av dagvatten. Vegeta-
tionsklädda tak på komplementbyggnad får tillgodo-
räknas.
Säkerställer att tillräckliga ytor finns för hantering av 
dagvatten samtidigt som skolgården blir grönskande 
och möjliggör för ökad rekreation, plats för vila och 
lekfullhet för barnen.

e1 Utnyttjandegrad

Bottenvåning som vetter mot TORG ska innehålla 
centrumfunktion om minst 180 kvm.
Säkerställer att någon form av service/verksamhet 
etableras på en strategiskt viktig plats vid hörnet 
Borgmästaregatan-Varlavägen som kommer vara 
entrén/infarten till området. Mycket människor kom-
mer röra sig vid platsen vilket skapar goda förutsätt-
ningar för kommersiell verksamhet på platsen som 
samtidigt kommer bidra med mer liv och rörelse till 
området.

e2 Utnyttjandegrad

Minsta fastighetsstorlek är 200 kvm.
Säkerställer att det blir en viss täthet även i små-
huskvarteret med hög stadsmässighet samtidigt som 
tomterna blir tillräcklig stora för att innehålla nöd-
vändiga funktioner samt liten trädgård. 

e3 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 80 m² per bostad, inklusive 
komplementbyggnader. Huvudbyggnad får samman-
byggas i fastighetsgräns.
Syftar till att begränsa storlek per bostadshus samti-
digt som det möjliggör för fler bostäder, cirka 10-20 
stycken. Regleringen av byggnadsarea är inkluderat 
komplementbyggnader. Möjliggör även för att husen 
får byggas samman i fastighetsgräns.
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e4 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 3500 m², inklusive komple-
mentbyggnader.
Syftar till att reglera den största totala byggnadsarean 
för skolbyggnad (inklusive komplementbyggnader) 
samtiigt som det säkerställer en tillräckligt stor skol-
gård för verksamheten.

e5 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 1500 m² inom användnings-
området.
Syftar till att begränsa den totala storleken byggnad-
sarea för småhusen så att tillräckliga ytor finns för 
angöring, trädgård med mera.

e6 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea inom användningsområdet är 
2100 kvm exklusive komplementbyggnader.
Syftar till att begränsa den totala byggnadsarean 
inom kvarteret.

e7 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea inom användningsområdet är 
2300 kvm exklusive komplementbyggnader.
Syftar till att begränsa den totala byggnadsarean 
inom kvarteret.

e8 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea inom användningsområdet är 
2550 kvm exklusive komplementbyggnader.
Syftar till att begränsa den totala byggnadsarean 
inom kvarteret.

m1 Skydd mot störningar

Utbildningslokalerna med tillhörande gård ska utfor-
mas på ett sådant sätt att gällande riktlinjer för buller 
uppfylls.
Säkerställer att gällande riktlinjer för buller gällande 
skoländamål uppfylls inom hela användningsområdet.

m2 Skydd mot störningar

Bostäderna samt bostadsgården ska utformas på ett 
sådant sätt att gällande riktlinjer för buller uppfylls.
Säkerställer att gällande riktlinjer för buller gällande 
bostadsändamål uppfylls inom hela användningsom-
rådet.
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Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.
- Genomförandetiden är 10 år
- Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats

Begränsning av mar-
kens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger 
och burspråk får kraga ut över 3,5 meter ovan mark. 
Skärmtak får finnas.
Begränsar utberedning samt styr placering av bygg-
rätter inom planområdet. Områden reglerad med 
prickad mark kan användas som angöring, parkering, 
vistelseytor, planteringar med mera. Balkonger, bur-
språk och skärmtak får placeras inom prickad mark 
förutsatt att det inte påverkar framkomlighet för 
fotgängare, cyklister eller morotfordon.

Begränsning av mar-
kens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnad.
Säkerställer att endast komplementbyggnader som 
miljöhus, cykelförråd etcetera uppförs inom området.

Stängsel, utfart och 
annan utgång

Utfartsförbud. Syftar till att motverka att motorfor-
don kan köra in/ut där så inte är lämpligt ut trafiksä-
kerhet.
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här 
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:   2 kv. 2022
Granskning:   1 kv. 2023
Antagande:   2 kv. 2023
Laga kraft:   2 kv, 2023 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.
Planområdet omfattar följande fastigheter:

Riksbyggen har tilldelats markanvisning för nytt flerbostadshuskvarter inom kommunens 
fastighet Gjutaren 1. Riksbyggen kallas nedan för exploatör.
Radhuskvarter inom den nordvästra delen av planområdet kommer att markanvisas efter 
laga kraftvunnen detaljplan och ligger inom kommunens fastigheter Liljan 2 och del av 
Varla s:24. 



48  Planbeskrivning Planbeskrivning  49

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar gata, park och gång- och cykelväg och torg.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål och centrumverk-
samhet vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar 
samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, 
gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringsanläggningar för bil och cykel samt 
lek- och grönytor. Exploatören ansvarar även för rivning av befintliga byggnader och an-
läggningar inom fastigheten Gjutaren 2. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.
Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av 
ny utbildningslokal. 
Kommunen, genom kommunstyrelsens förvaltning, ansvarar för rivning av samtliga bygg-
nader inom Liljan 1, Liljan 2 och Gjutaren 1. 
Inom området finns det två skyddsrum i kommunens byggnader. Kommunen, genom kom-
munstyrelsens förvaltning, ansvarar för att säkerställa att två nya skyddsrum uppförs inom 
området i enlighet med de befintliga.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Inlösen av mark förutsätts ske utan krav på ersättning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom avstyckning, fast-
ighetsreglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd. 
För kvartersmark för bostadsändamål avses avstyckning samt fastighetsreglering att genom-
föras så att kvarteren överensstämmer med detaljplanen samt att lämpliga fastigheter bildas 
inom varje kvarter. Kvarteren för flerbostadshus planeras att indelas i 2-3 fastigheter vardera. 
Radhusområdet i norr planeras att bli circa 15 stadsradhus.  
För kvartersmark för utbildningslokaler avses avstyckning samt fastighetsreglering att ge-
nomföras så att fastigheten överensstämmer med detaljplanens användning.
De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ska över-
föras genom fastighetsreglering till angränsande kommunalägd fastighet, se tabell nedan.
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Anläggningar som ska nyttjas gemensamt av flera fastigheter kan inrättas som gemensam-
hetsanläggning, genom anläggningsförrättning.
Område för Teknisk anläggning (E), som avser befintlig nätstation, kan ledningsrätt upplå-
tas för. Ledningsrätt bör även bildas för befintliga och nya allmänna ledningar inom områ-
det.
All nödvändig fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen ska vara genomförd innan 
bygglov kan beviljas. 
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Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastigheter 
har behov av, tex. parkering, gårdar, miljöhus och förråd. Detta sker genom en anläggnings-
förrättning som utförs av lantmäteriet. Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anlägg-
ningens omfattning och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som 
ska gälla för fördelning av kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje deltagan-
de fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal. 

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet.
Inom planområdet finns inga kända servitut och detaljplanen bedöms inte ge upphov till nya 
servitutsupplåtelser. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter 
kan det dock uppstå behov av nya servitut.

Nyttjanderättsavtal

Det finns ett nyttjanderättsavtal med FTI (Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamling-
en AB) för återvinningsstation inom Kungsbacka 2:2 som avses att sägas upp och återvin-
ningsstaionen kommer att flyttas till en ny plats. 
Ledningsrätt

Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (VA-ledningar/fiber) kommer bygga ut 
ledningar inom allmän plats och kommer att säkerställas med ledningsrätt eller avtalsservi-
tut. 
Nedan är de ledningsrätter som finns inom planområdet. Ledningsrätterna kan komma att 
omprövas beroende på hur de nya fastigheterna kan ansluta sig till fjärrvärme. Statkraft, 
ledningsägaren, och kommunen har ett avtal som reglerar ansvar och kostnader för flytt av 
befintliga fjärrvärmeledningar inom kommunens fastigheter vilket kommer att tillämpas vid 
eventuell flytt av ledningarna.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen och 
som berör kommunens fastigheter. Kommunens ansöker om och explotören bekostar fastig-
hetsreglering av allmän platsmark.
Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen och 
som berör exploatörens fastigheter.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 
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Avtal

Plankostnadsavtal

Plankostnadsavtal har tecknats med exploatören som bland annat reglerar kostnaden för 
framtagandet av detaljplanen och kostnaden för utredningar. 

Principavtal

Ett principavtal har tecknats med exploatören som reglerar de övergripande förutsätt-
ningarna och principer som ska gälla vid upprättande och genomförande av Detaljplanen, 
såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med mera. 
Principavtalet reglerar även formerna för den markanvisning som avser det blivande flerbo-
stadshuskvarteret inom kommunens fastighet och som tilldelats exploatören. Principavtalet 
kommer att ersättas av ett genomförandeavtal och ett köpeavtal, som ska undertecknas av 
kommunen och exploatören och godkännas av behörig politisk instans innan detaljplanen 
kan antas. 

Avtal mellan kommunen och exploatör

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för genomförandeavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Genomförandeavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunfullmäktige godkänt genomförandeavtalet.
I det här projektet kommer genomförandeavtalet att omfatta 
- Definition av exploateringsområdet.
- Tidsplan för utbyggnad, inklusive eventuell etappvis utbyggnad.
- Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet. 
Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på exploatö-
rens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris och fördelas 
mellan exploatörer, enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker löpande i takt 
med att området byggs ut.
Åtgärder inom kvartersmark för bostadsändamål och centrumverksamhet ansvarar exploatö-
ren för. Åtgärder inom kvartersmark för utbildningslokaler ansvarar kommunen för.  
- Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför planområdet, 
som är nödvändiga för detaljplanens genomförande och rimliga med hänsyn till exploatö-
rens nytta av åtgärden
- Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt huvud-
mannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till kommunen 
utan ersättning. 
- Fördelning av ansvar och kostnader för iordningställande av nya skyddsrum inom området.
- Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.
- Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 
plankostnadsavtalet.
- Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
- Reglering av exploatörens skyldighet att sälla säkerhet till kommunen för att säkerställa 
exploatörens åtaganden.
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- Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamålsen-
liga utbyggnad.
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Avtal om marköverlåtelse och överenskommelse om ledningsrätt kommer även att upprättas 
mellan kommunen och exploatören.

Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan res-
pektive ledningsägare och fastighetsägare för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader 
och utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd

Dispenser

Inom planområdet finns det alléer varpå en allé påverkas av detaljplanen. Förfrågan om 
klargörande om allén är biotopsskyddad är ställd till Länstyrelsen i Halland. Om allén är 
biotopsskyddad ansvarar fastighetsägaren för att ansöka om dispens samt utföra kompensa-
tionsåtgärder. 

Tekniska frågor

Gator och gång- och cykelvägar

Industrigatan kommer att flyttas österut för att skapa en bättre kvarterstruktur inom områ-
det.
Befintlig gång- och cykelväg i planområdets norra del flyttas norrut och en ny gång- och 
cykelväg anläggs mellan befintliga byggnader inom Varla 12:66 och de nya bostäderna inom 
programområdet.
Ny gång- och cykelväg anläggs utmed den nya Industrigatan, Borgmästaregatan och genom 
grönområdet i planområdets västra del.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av fastighetsägaren inom kvar-
tersmark. Flerbostadshusen ska anlägga ett undergjordiskt garage under varje kvarter samt 
anordna markparkeringar i den nordöstra delen av detaljplaneområdet. Ubildningslokalen 
ska anlägga ett undergjordiskt garage för parkering till sina anställda, vilket på kvällstid kan 
användas för parkering till närliggande kommunala verksamheter och anläggningar. Söder 
om utbildningslokalen kommer det att anordnas ytor för hämta och lämna av elever. Parke-
ring för radhus anordnas inom den egna fastigheten.

Bostäder

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska lösas inom kvartersmark inom planområ-
det. Parkering för de nya bostäderna avses att lösas i parkeringsgarage som är under bostads-
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kvarteren samt via markparkering i nordöstra delen av planområdet.

Skola och idrottsplatser

Parkering för skolan och förskolan löses i ett parkeringsgarage under skolbyggnaden och en 
markparkering med ca 25 parkeringsplatser framför skolbyggnaden som är avsedd för hämt-
ning och lämning. Skolan (F-6, 400 elever) och förskolan (120 barn) har ett behov av circa 
60 parkeringsplatser.

Det finns ett parkeringsbehov för de befintliga omkringliggande idrottsplatserna Tingbergs-
hallen, Tingbergsvallen och konstgräsplanen. Parkeringsbehovet för dessa offentliga idrotts-
verksamheter avses lösas i parkeringsgaraget under skolbyggnaden. Idrottsplatserna har 
främst besökare på kvällstid och helger och skolan främst dagtid på vardagar. Det blir därför 
ett bra samutnyttjande av parkeringsplatserna för skolan och idrottsplatserna. 

Park

I planområdets västra del finns ett befintligt grönområde som avses att utvecklas med en 
park och ny gång- och cykelväg. 

Återvinningsstation

Befintlig återvinningsstation i programområdets södra del avses att flyttas i samband med 
genomförandet av efterföljande detaljplan. En dialog har inletts med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen om att hitta en ny lämplig plats i närområdet för återvinningsstationen.

Vatten, spillvatten och dagvatten

Befintliga VA-ledningar som är förlagda i Industrigatan kommer att behöva flyttas och nya 
VA-ledningar kommer att läggas i Industrigatans nya läge. De befintliga ledningarna har 
inte kapacitet att försörja den nya bebyggelsen och hade ändå behövts bytas ut till nya led-
ningar med större dimensioner.
Befintliga VA-ledningar utmed Varlavägen kan komma att påverkas. Om de behöver flyttas 
på för att möjliggöra tänkt exploatering kommer fastighetsägaren att stå för den kostnaden. 
Kommunen anlägger samtliga nya VA-ledningar inom programområdet och anslutningsav-
gift kommer att debiteras enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 
Utgångspunkten är att dagvatten ska fördröjas inom respektive fastighet innan det kopplas 
på kommunens dagvattennät.

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatörerna 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av 
ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och fastighetsägare, innan detaljplanen antas 
av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan 
om ledningsrätt.

El

Eon är ansvarig el-distributör inom planområdet och har idag en transformatorstation som 
ligger öster om Industrigatan och intill befintlig byggnad på Gjutaren 1. Enligt planförsla-
get kommer transformatorstationen inte att påverkas och det nya läget blir väster om den 
nya gatan och intill den nya skolbyggnaden. Transformatorstationens läge avses att planläg-
gas för teknisk anläggning i detaljplanen (E) och säkerställas med ledningsrätt. Befintliga 
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ledningar inom planområdet behöver flyttas och ledningsägaren står kostnaden för flytt och 
nedläggning av nya ledningar för planerad bebyggelse. 

Fjärrvärme

Statkraft har fjärrvärmeledningar inom planområdet som är förlagda i Industrigatan och i 
gång- och cykelvägen väster om Varlavägen. Ledningarna i Industrigatan är gamla och di-
mensionen är för liten för att kunna försörja den nya bebyggelsen och ledningarna kommer 
därför att raseras när Industrigatan flyttas. Den nya bebyggelsen, både bostäder och skola, 
avses att anslutas till fjärrvärmenätet från befintliga ledningar i Borgmästaregatan och längs 
med Varlavägen. 

Tele och bredband

Telia har befintliga ledningar utmed Varlavägen och i Borgmästaregatan som inte påverkas 
av planförslaget. Ledningar inom planområdet är av äldre typ och ledningarna kommer i 
huvudsak att raseras vid genomförandet av detaljplanen och nya ledningar kommer att för-
läggas för anslutningar till den nya bebyggelsen. Planförslaget bedöms därför inte medföra 
några kostnader för flytt av befintliga ledningar inom planområdet. 
Kungsbacka bredbandsnät har befintliga ledningar inom planområdet. Ledningar i Industri-
gatan och i befintlig gång- och cykelväg i planområdets norra del behöver flyttas. Ledningar 
i Borgmästaregatan och utmed Varlavägen bedöms inte påverkas av planförslaget.

Markmiljö

Inom planområdet finns det kända markföroreningar. Kommunen och exploatören ansvarar 
för och bekostar att utföra de åtgärder som krävs så att godkända nivåer för markens ända-
mål uppfylls. Eventuella ytteligare utredningar som behöver göras och inte ingår i plankost-
nadsavtalet ansvarar och bekostar respektive fastighetsägare för. 

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

När detaljplanen ska genomföras kommer kommunen få kostnader för följande:
- Anläggande av nya gator, gång- och cykelvägar, vilket delvis finansieras genom erläggande 
av exploateringsbidrag från exploatören inom Gjutaren 2.
- Anläggande av ny park, vilket delvis finansieras genom erläggande av exploateringsbidrag 
från exploatören inom Gjutaren 2.
- Uppförande av ny skolbyggnad med tillhörande parkeringsgarage
- Utbyggnad av nya VA-ledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom 
uttag av anslutningsavgifter.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

I och med utbyggnaden av planområdet kommer kommunen få ökade löpande kostnader för 
bland annat:
- drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar och parkmark
- drift och underhåll av ny skolbyggnad med tillhörande parkeringsgarage 
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Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatörerna ska svara för alla kostnader som hör till utvecklingen av kvartersmarken inom 
planområdet samt svara för de kostnader som hör samman med kopplingen av planområdets 
kvartersmark till allmän plats. Vidare får exploatörerna utgifter för bygglov, lantmäteriförrätt-
ningar, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar bland annat. 
Utbyggnad och iordningställande av allmän plats inom planområdet kommer delvis att 
finansieras av exploatören inom Gjutaren 2 genom erläggande av exploateringsbidrag som 
motsvarar faktisk kostnad.
Exploatörerna får inkomster i samband med försäljning och uthyrning av sina nybyggda 
bostäder och lokaler.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Exploateringen förutsätts inte medföra några ekonomiska konsekvenser för andra fastig-
hetsägare.  



Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Scanna QR-koden och läs mer på projektets websida!



PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark
Gata.

Gata upp till en höjd på 4,7 meter ovan mark.

Gång- och cykelväg.

Park.

Torg.

Väg.

Väg upp till en höjd av 4,7 meter ovan mark.

Kvartersmark
Bostäder.

Tekniska anläggningar.

Skola.

Bostäder från och med en höjd av 4,7 meter
ovan mark.

Centrumverksamhet får finnas i bottenplan.

Parkeringsgarage får uppföras under skolgård
samt byggnad.

Parkeringsgarage får uppföras under
bostadsgård samt byggnad.

Beteckningar inom parentes

Beteckning i kartan som omgärdas av
parentes anger bestämmelse i annat plan än
markplan.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Utformning av allmän plats

Marken ska beläggas med en
markbeläggning som i huvudsak inte är asfalt.

Gång- och cykelväg.

Plantering som exempelvis växtbäddar, träd
och buskar ska finnas längs gatan.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.
Balkonger och burspråk får kraga ut över 3,5
meter ovan mark. Skärmtak får finnas.

Marken får endast förses med
komplementbyggnad.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är
<angivet> meter som får inrymma högst sex
(6) våningar exklusive parkeringsgarage. För
vindsvåning får takkupor, hisstoppar och
frontespiser anordnas till en längd
motsvarande 30% av fasadens längd. .

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är
<angivet> meter som får inrymma högst fem
(5) våningar exklusive parkeringsgarage. För
vindsvåning får takkupor, hisstoppar och
frontespiser anordnas till en längd
motsvarande 30% av fasadens längd. .

Högsta nockhöjd på huvudbyggnader är
<angivet> meter som får inrymma högst fyra
(4) våningar exklusive parkeringsgarage. För
vindsvåning får takkupor, hisstoppar och
frontespiser anordnas till en längd
motsvarande 30% av fasadens längd. .

Högsta nockhöjd på huvudbyggnader är 17
meter som får inrymma högst tre (3) våningar
exklusive parkeringsgarage.

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 9
meter över angivet nollplan och högsta
nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.

Markens anordnande och vegetation

Parkering får anordnas. Inslag av grönska ska
finnas inom egenskapsområdet.

Parkering för bil och cykel får uppföras.

Placering

Byggnad ska placeras minst en meter från
användningsgräns eller angränsande
angöringsgata.

Skydd mot störningar

Utbildningslokalerna med tillhörande gård ska
utformas på ett sådant sätt att gällande
riktlinjer för buller uppfylls.

Bostäderna samt bostadsgården ska utformas
på ett sådant sätt att gällande riktlinjer för
buller uppfylls.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Utformning

Endast småhus får uppföras.

Byggnad ska uppföras sammanbyggd mot
Varlavägen.

Komplementbyggnader om en högsta BYA
om 200 kvm får uppföras till en högsta
nockhöjd om 4 meter. Taken ska vara
vegetationsklädda där högst 50 % av taken
får utformas som terrass.

Komplementbyggnader ska uppföras med
vegetationsklädda tak.

Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på
första bostadsvåning/marknivå på
bostadsgård och medelmarknivå vid
byggnaden för angränsande gata får inte vara
mer än 1,5 meter.

Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på
första våning/marknivå på skolgård och
medelmarknivå
vid byggnaden för angränsande gata får inte
vara mer än 1,5
meter.

Utförande

Minst 40% av bostadsgården ska bestå av
grönska eller infiltrerbara ytor för hantering av
dagvatten. Vegetationsklädda tak på
komplementbyggnad får tillgodoräknas.

Minst 2 entréer/genomgående trapphus ska
placeras mot Varlavägen.

Ytan inom egenskapsområdet ska delvis
utformas som entrétorg för
utbildningslokalerna med inslag av en annan
markbeläggning än asfalt och där inslag av
grönska ska finnas.

Minst 40% av skolgården ska bestå av
grönska eller infiltrerbara ytor för hantering av
dagvatten. Vegetationsklädda tak på
komplementbyggnad får tillgodoräknas.

Utnyttjandegrad

Bottenvåning som vetter mot TORG ska
innehålla centrumfunktioner om minst 180
kvm.

Minsta fastighetsstorlek är 200 kvm.

Största byggnadsarea är 80 m² per bostad,
inklusive komplementbyggnad.
Huvudbyggnad får sammanbyggas i
fastighetsgräns.

Största byggnadsarea är 3500 m².

Största byggnadsarea är 1500 m² inom
användningsområdet .

Största byggnadsarea inom
användningsområdet är 2100 kvm exklusive
komplementbyggnader.

Största byggnadsarea inom
användningsområdet är 2300 kvm exklusive
komplementbyggnader.

Största byggnadsarea inom
användningsområdet är 2550 kvm exklusive
komplementbyggnader.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är10 år.

Huvudmannaskap

Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.

Registernummer, tomtnummer

Höjdpunkt

Traktnamn, kvartersnamn

Fastighetsgräns

Gång- / cykelväg, infart, stig

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

Vägkant, störe väg

Vägkant, matargata

Bostadshus fasad, resp. tak

Uthus fasad, resp. fasad

Skärmtak

KBXXX

InstansBeslutsdatum

Detaljplanen är upprättad enligt
PBL 2010:900 med
standardförfarande
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av åtgärdsarbetet inom nämnden 
för Individ & Familjeomsorg 

Förslag till 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 förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

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 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-01 
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 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har begärt att nämnden för Individ & Familjeomsorg ska svara med avseende på 
de lämnade rekommendationerna som riktas i granskningsrapporten utifrån följande frågeställningar. 

 Vilka åtgärder avser nämnden för Individ & Familjeomsorg att vidta med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten? 

 När avser nämnden för Individ & Familjeomsorg att vidta eventuella åtgärder med anledning 
av de rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna vara 
genomförda? 

 Vilken verksamhet eller funktion inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ansvarar för 
att genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 
rapporten? 

Kommunrevisionen lämnade tre förbättringsområden för nämnden att beakta; Barnperspektiv, 
systematiskt genomförande av riskanalyser och uppföljning av kvalitet utifrån besparingsåtgärder.  

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.  

Vad som tydligt framgår från kommunrevisionens granskning är att chefsomsättning är en bidragande 
faktor till en upplevd otydlighet av åtgärdsarbetet. Nämnden är medveten om att omsättningen bland 
chefer är hög och att det försvårar förankringsarbete. I förvaltningen pågår aktiviteter på flera plan för 
att möta utmaningarna med chefsomsättningen. I förvaltningens chefsforum sker ett arbete med 
arbetsplatskulturen, vilket syftar till att gynna en mer stabil personalsituation. En kartläggning av 
förekomsten av hot och våld kopplat till yrkesutövningen genomförs under våren, vilken efter analys 
eventuellt kan komma att föranleda insatser för att minska utsatthet i yrkesrollen. Förvaltningen arbetar 
också efter kommunens kompetensförsörjningsprocess ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, 
Behålla, Avveckla) för att åstadkomma en mer stabil kompetensförsörjning.  

Utöver förbättringsarbete kring personalomsättning pågår också ett arbete att se över förvaltningens 
interna kommunikation. Nämnden ser vikten av att ha en tydlig kommunikation i förhållande till stora 
förändringsresor, för att möjliggöra förankring och tydlighet.  

Kommunrevisionen konstaterade att den ekonomiska uppföljningen och budgettilldelning hade blivit 
tydligare inom nämndens verksamheter, men det var inte tydligt om det positiva budgetöverskottet var 
tack vare åtgärdsarbetet eller en pandemieffekt. Nämnden uppdrar därför till förvaltningen att göra en 
ekonomisk analys av föregående års ekonomiska utfall.  
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Förbättringsområde: Barnperspektivet   
Rekommendation: Säkerställa att nämndens styrning och uppföljning omfattar barnperspektivet i 
enlighet med lag och föreskrifter.  

Nämndens ställningstagande och åtgärder:  
Nämndens ställningstagande är att barnperspektivet har beaktats i de fall barn har varit påverkade av 
åtgärdsarbetet. Nämnden tar till sig kommunrevisionens synpunkter att barnperspektivet inte har varit 
dokumenterat och kommunicerat till den önskvärda grad. Därför vill nämnden förtydliga att 
barnperspektivet har beaktats i samtliga verksamheter, men i vissa verksamheter har det konstaterats 
vara icke aktuellt. Nämnden uppdrar till förvaltningen att dokumentera då ställningstagande om 
barnperspektivet har gjorts, även då det konstaterats inte vara tillämpligt.  

Förbättringsområde: Systematiskt genomförande av riskanalyser 
Rekommendation: Säkerställa att risk och konsekvensanalyser genomförs och följs upp på ett 
systematiskt sätt i enlighet med nämndens ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete   

Nämndens ställningstagande och åtgärder: Såsom kommunrevisionen påtalat finns ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där nämndens och förvaltningens arbete med 
riskanalyser regleras.  

I enlighet med Riktlinjen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska ansvarig chef initiera 
genomförandet av riskanalyser samt åtgärda identifierade risker.  

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en plan för hur efterlevnaden av ledningssystemet ska 
kontrolleras och säkerställas. Planen ska återredovisas senast 30 november till nämnden.  

Förbättringsområde: Uppföljning av kvalitet utifrån besparingsåtgärder 

Rekommendation: Säkerställa att det synliggörs hur verksamhetens kvalitet har påverkats av 
besparingsarbetet 
Nämndens ställningstagande och åtgärder: Vad som framgår av kommunrevisionens granskning är 
att det inte har framgått vad som är god kvalitet för den enskilda verksamheten, och att det finns en oro 
att brukare inte har fått sina behov tillgodosedda. Nämnden vill poängtera att nämndens systematiska 
kvalitetsledningsarbete har som avsikt att fånga upp eventuella brister i verksamheten, inte minst de 
som är ett resultat av pandemin eller åtgärdsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet har fungerat väl, 
och att nämnden under arbetets gång har korrigerat brister när de har uppdagats. Exempelvis så har 
flera verksamheter blivit tilldelade personalresurser när det framkom att behovet inte tillgodosågs av 
stödbehovsmätningen.   

Under hösten 2021 och våren 2022 pågår ett arbete där nämnden fattar beslut om ambitionsnivåer hos 
myndighetsutövande verksamheter och öppenvårdsverksamheter. Arbetet ska slutföras före sommaren 
2022 och kommer bidra till att det framöver finns beslutade nivåer att utgå ifrån vid uppföljning av 
verksamhetens kvalitet.  
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Kommunrevisionens granskning föregår nämndens kvalitetsuppföljning som görs i brukarenkät. 
Senaste brukarenkäten genomfördes hösten 2020, och av den framkom inte en försämrad upplevd 
kvalitet hos brukaren. Brukarenkäten ska genomföras på nämndens verksamheter hösten 2022. Efter 
enkäten är genomförd kommer nämnden få ta del av en analys av den upplevda kvaliteten.  

Nämnden ser behovet att mäta kvalitet mer frekvent än vartannat år, och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att undersöka och utreda möjligheten att återkommande mäta den upplevda kvaliteten hos 
våra brukare och klienter. Detta arbete ska också kunna ge möjlighet att respektive verksamhet ska 
kunna definiera vad god kvalitet är. 

Sammanfattning Åtgärder  

Förbättringsområde Planerad åtgärd Ansvarig tjänsteperson Återrapporterat till 
nämnden senast 

Ekonomistyrning Fördjupad ekonomisk analys av 
verksamhetsår 2021 

Emelie Sandberg 2022-08-30 

Barnperspektivet Säkerställa dokumentation av beaktat 
barnperspektiv, även om det inte är 
tillämpligt.  

Emelie Sandberg 2022-06-30 

Riskanalyser  Rapport av efterlevnad av det 
systematiska 
kvalitetsledningssystemet  

Märta Lycken 2022-11-30 

Kvalitet Fördjupad analys av kvalitet efter 
genomförd brukarenkät 2022 

Märta Lycken  2022-12-31 

Kvalitet  Undersöka en mer frekvent 
kvalitetmätning inom förvaltningen 

Märta Lycken  2022-12-31 

 

 

Lotta Nord      Emelie Sandberg 

Förvaltningschef     Ekonomi- och kanslichef 



Kommunrevisionen har granskat 
åtgärdsarbetet inom nämnden för individ & 
familjeomsorg
Granskningens syfte har varit att bedöma om nämndens styrning av verksamheten 
varit ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll och uppföljning varit 
tillräcklig. 

Förbättringsområden Rekommendationer

Barnperspektivet
Säkerställa att nämndens styrning och 
uppföljning omfattar barnperspektivet i 

enlighet med lag och föreskrifter

Systematiskt 
genomförande av 

riskanalyser

Säkerställa att risk- och 
konsekvensanalyser genomförs och följs 

upp på ett systematiskt sätt i enlighet med 
nämndens ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete 

Uppföljning av kvalitet 
utifrån 

besparingsåtgärder

Säkerställa att det synliggörs hur 
verksamhetens kvalitet har påverkats 

utifrån besparingsarbetet 

Februari 2022

Mer information lämnas av

Hans-Åke Fryklund, kommunrevisor

072-7125090

hans-ake.fryklund@kungsbacka.se

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.kungsbacka.se
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat 

nämnden för individ- och familjeomsorgs åtgärdsarbete. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om nämndens styrning av verksamheten är ändamålsenlig samt om nämndens 

interna kontroll och uppföljning är tillräcklig.   

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

► Nämnden beslutade i september 2021 att arbetet med åtgärder för budget i balans 

ansågs fullgjort. Av nämndens uppföljning från 2021 framgår att nämnden 

prognosticerar ett ekonomiskt överskott för helåret 2021. 

► Nämnden har löpande följt upp ekonomiskt utfall samt pågående åtgärder i 

verksamheten. Det framgår inte tydligt i uppföljningen hur stor ekonomisk påverkan 

pandemin har haft på det ekonomiska utfallet, både vad avser uteblivna insatser samt 

statliga bidrag. Nämnden har inte på ett tydligt sätt följt upp om kvalitén i verksamheten 

har påverkats utifrån genomförda åtgärder. 

► Nämnden har inte säkerställt att arbetet med risk- och konsekvensanalyser kopplat till 

åtgärderna följer nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

► Barnperspektivet har inte beaktats på ett systematiskt sätt i arbetet med åtgärder och 

uppföljning.   

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att nämnden för individ- och familjeomsorg inte fullt ut säkerställt en 

ändamålsenlig och tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll inom ramen för det 

åtgärdsarbete som genomförs. Det saknas systematik i att genomföra och följa upp risk- och 

konsekvensanalyser utifrån ett brukarperspektiv. Vi bedömer att nämnden inte har tillsett att 

styrningen och uppföljningen omfattar barnperspektivet på ett systematiskt sätt.  

Vi rekommenderar nämnden för individ och 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  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Kungsbacka kommun ansvarar nämnden för Individ & Familjeomsorg för att tillhandahålla 

insatser till individer och familjer i behov av stöd. Nämnden har också ett särskilt ansvar för att 

barn och ungdomar växer upp i gynnsamma förhållanden.  

 

Under de senaste åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg bedrivit ett stort 

besparingsarbete. Besparingsarbetet grundar sig i tidigare års budgetunderskott samt i den 

besparingsplan som antogs i februari 2020. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 

effektivisera verksamheten. Dessa förändringar i budgeten riskerar potentiellt att ha 

konsekvenser för verksamhetens kvalitet.   

 

Revisorerna har utifrån ovan och mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt 

att det är väsentligt att under 2021 göra en fördjupad granskning av individ- och 

familjeomsorgen. 

 

I God revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer 

ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning 

är bland annat risk för brister i styrning och intern kontroll av verksamheten.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens styrning av verksamheten är 

ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll och uppföljning är tillräcklig.   

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av verksamheten? 
o Har beslut om effektiviseringar varit tydliga och förankrade i verksamheten? 
o Har riskanalyser kopplade till besparingarna genomförts? 
o Har arbete för att minska och hantera risker bedrivits? 
o Hur har barnperspektivet beaktats i besparingsarbetet? 

 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten?  
o Har nämnden följt upp konsekvenser för verksamheten till följd av 

besparingsarbetet?  
o Hur har barnperspektivet beaktats i uppföljningen? 

2.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 1. 

2.4. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. Granskningen avser nämnden för 

Individ & Familjeomsorg. 

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Samtliga intervjuade 

har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Källförteckning framgår av bilaga 2. 
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3. Organisation och nämndens beslut om åtgärder 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bildades år 2019 då nämnden för Individ & 

Familjeomsorg slogs samman med nämnden för Funktionsstöd. Nämndens förvaltning 

redovisas i nedanstående organisationsskiss.  

 

 

Figur 1: EY:s tolkning av förvaltningens organisation 

Båda nämnderna redovisade ekonomiskt underskott inför sammanslagningen. Det 

sammanlagda underskottet var 53 miljoner kronor år 2018 och 34 miljoner kronor år 2019. I 

februari 2020 antog nämnden en åtgärdsplan för budget i balans. Åtgärdsplanen utgår från en 

genomlysning som genomförts av en extern konsult. Genomlysningen syftade till att utreda 

nettokostnadsavvikelsen inom individ och familjeomsorg och funktionsstöd samt ge förslag på 

fortsatt arbete med att minska nettokostnadsavvikelsen.  

I nämndens åtgärdsplan från februari 2020 redovisas tio åtgärder som ska minska nämndens 

kostnader med ca 50 miljoner kronor. I planen redovisas även vilken effekt som förväntas 

uppnås per verksamhet vid respektive tillfälle. Åtgärderna presenteras i figuren nedan. 

Verksamhet  Åtgärd Besparingseffekt 

Bostad med 

särskild service 

Anpassning av bemanning efter 

stödbehovsmätningen1 som gjordes 2019 

16 miljoner kronor. Slutfört 

med helårseffekt 2022. 

Daglig 

verksamhet 
Anpassning av bemanning efter 

stödbehovsmätningen som gjordes 2019 

2 miljoner kronor. Slutfört 

med helårseffekt 2021. 

Daglig 

verksamhet 

Bemanningsenhet kommer att ses över och 

centraliseras vilket ska ge en mer effektiv hantering 
5 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2021. 

Läger och 

korttidsvistelse 

Verksamheten ska minska volym och servicegrad 5 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2022. 

Personlig 

assistans 

Processerna för rekrytering och bemanning och 

produktionsplanering ska förbättras. 

4 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2022. 

 
1 Stödbehovsmätningar innebär en mätning av hur stort omvårdnads-/stödbehov en brukare har och ska ge en 

uppskattning av hur många medarbetare som behövs vid respektive enhet. Stödbehovsmätningar har även 
genomförts under 2020 och 2021 men inte för samtliga brukare vid varje tillfälle.  

Förvaltningschef 

Förvaltningslednings-
kontoret

Myndighetsutövning, stöd 
och behandling 

Bostad med särskild 
service, daglig verksamhet

Stöd i hemmet och 
sysselsättning 
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Bemanningsenhet kommer att ses över och 

centraliseras vilket ger en mer effektiv hantering 

Barn och unga Genomsnittskostnaden per dygn i HVB/SiS2 samt 

konsulentstödda familjehem behöver minska. Öka 

beställarkompetensen samt se över befintliga avtal 

och behov av kompletterande avtal. 

5,5 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2021. 

 

Barn och unga Antalet dygn i konsulentstödda familjehem ska 

minska genom ökat fokus på nätverksarbete och 

fortsatt prioritering att placera akut i barnets 

nätverk. 

0,5 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2021. 

Vuxen Antalet dygn i externt boende ska minska 1 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2021 

Samtliga 

verksamheter 

Minska antalet handläggar- och chefskonsulter 3 miljoner kronor. 

Helårseffekt 2021 

Hela förvaltningen Minska antalet stödfunktioner och administration. 

Förvaltningen har en pågående översyn av dessa 

resurser som kommer att leda till en minskning av 

antalet medarbetare. 

9 miljoner kronor.   

Totalt   51 miljoner kronor 

Figur 2: Nämndens beslutade åtgärder för budget i balans. Källa: Åtgärdsplan 2020 

Av förvaltningens tjänsteskrivelse tillhörande beslutet framkommer att flera åtgärder 

påbörjades under 2019. Daglig verksamhet och boende med särskild service genomförde 

anpassningar av bemanningen utifrån stödbehovsmätningar. För daglig verksamhet har även 

vikariepoolen avvecklats. Poolen omfattade 12 årsarbetare.  

I maj 2020 uppdrog Kommunstyrelsen åt nämnden för Individ & Familjeomsorg att intensifiera 

sitt arbete så att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden tagit beslut om uppnås. 

För att säkerställa att resultatet uppnås inom utsatt tid behövde även åtgärder vidtas som inte 

ligger inom åtgärdsplanen.  

3.1. Nämnden har minskat budgetunderskottet under 2020 och 2021  

Av protokollstudier framkommer att nämnden i september 2021 beslutade att uppdraget med 

åtgärdsplanen för budget i balans var fullgjort. Vid nämndens löpande uppföljning per 

september redovisar förvaltningen ett prognosticerat resultat 0,5 miljoner koronor.  

 

Nämnden har i uppföljning under 2020 och 2021 följt den ekonomiska utvecklingen kopplat till 

åtgärdsarbetet. I nämndens årsredovisning 2020 framgår att underskottet för året var -6,7 

miljoner kronor. Av årsredovisningen framgår att åtgärderna börjat ge effekt och att samtliga 

verksamheter har genomfört förändringar utifrån åtgärdsplanen. Utöver besparingarna utifrån 

åtgärderna fick nämnden även del av statligt stöd för att mildra de ekonomiska 

konsekvenserna av covid-19. Totalt fick nämnden 11,7 miljoner kronor i statlig bidrag 2020.   

 
2 Hem för behandling eller boende för barn & unga/Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem 
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Av delårsrapport per augusti 2021 framgår att arbetet med åtgärdsplanen löper på enligt plan 

och gett tydliga resultat. Nämndens prognosticerade ett överskott per helår på 0,5 miljoner 

kronor. Samtliga verksamheter prognosticerar ett överskott förutom verksamhetsområdet 

Myndighet, stöd och behandling. Underskottet uppges bero på köpta platser och brist på 

bostäder med särskild service i egen regi.  

Vid nämndens ekonomiska uppföljning per november 2021 prognosticeras ett överskott på 9,5 

miljoner kronor. Förvaltningen har per november 2021 erhållit 3,7 mnkr i coronaersättning från 

staten för sjuklönekostnader samt 2,3 mnkr från Migrationsverket för extraordinära kostnader. 

Delar av överskottet beror på att individer har tackat nej till beviljade insatser. Det framgår inte 

hur stort del av överskottet som beror på uteblivna insatser.  

Vid granskningens genomförande är nämndens årsrapport ej färdigställd.  
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4. Nämndens styrning av verksamheten  

4.1. Vår bedömning 

 

 
► Vi bedömer att nämnden inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig styrning av 

verksamheten kopplat till besparingsarbetet 

 

 

Nämnden har under 2020 fattat beslut om åtgärder för budget i balans i enlighet med vad som 

föreskrivs i kommunallagen och i Kungsbacka kommuns styrprinciper. Nämnden har 

successivt minskat sitt underskott sedan 2020. För 2021 prognosticerar nämnden ett 

ekonomiskt överskott.  

Vi finner att åtgärderna generellt sett är av övergripande karaktär och inte har konkretiserats 

fullt ut. Det finns skilda uppfattningar om åtgärderna har varit tydliga, särskilt i verksamheter 

med hög chefsomsättning. I vissa verksamheter har åtgärdsarbetet varit kopplat till införandet 

av ett systematiskt arbetssätt, benämnt stödbehovsmätningar. Mätningarna har resulterat i att 

verksamheternas bemanning och arbetssätt har anpassats respektive utvecklats utifrån 

uppmätta behov. Mätningarna har även medfört en tydligare budgettilldelning.  

Vi finner att nämnden i sin styrning av åtgärdsarbetet inte har säkerställt att arbetet med risk- 

och konsekvensanalyser utifrån beslutade åtgärder följer nämndens ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har inte tydliggjort vilken kvalitet verksamheten ska 

upprätthålla i relation till besparingarna. Av granskningen framgår att barnperspektivet inte har 

beaktats på ett systematiskt sätt i åtgärdsarbetet.    

4.2. Beslut om effektiviseringar har inte konkretiserats eller kopplats till kvalitet 

Som tidigare nämnt beslutade nämnden för Individ & Familjeomsorg i februari 2020 att 

genomföra åtgärder för budget i balans. Samtliga verksamheter inom förvaltningen ska utifrån 

åtgärdsplanen genomföra nödvändiga förändringar. Åtgärderna som beskrivs i planen är av 

övergripande karaktär. Av intervju och dokumentstudier framgår att verksamheterna inte har 

konkretiserat ytterligare i dokumentation vad som ska göras på verksamhets- respektive 

enhetsnivå. Enheterna har arbetat med effektiviseringar genom bland annat anpassning av 

antal medarbetare. Det saknas en dokumenterad koppling till nämndens åtgärdsplan genom 

förväntad effekt per enhet och verksamhetsområde.  

 

Nämnden har i budget 2021 beslutat om ett direktiv om att förvaltningen ska effektivisera 

verksamheten för att nå en budget i balans. Förvaltningen ska vidta åtgärder för budget i 

balans senast 2022 med bibehållen god kvalitet. Det framgår inte vad som avses med 

bibehållen god kvalitet eller hur nämnden avser följa upp att kvaliteten är bibehållen. Av 

intervjuer framgår att det inte är tydligt vad som avses med begreppet bibehållen god kvalitet 

men att det kan avse utfall av brukarundersökningar, öppna jämförelser, kostnadsavvikelser 

samt att lagen följs. Det saknas dokumentation av vad begreppet innebär eller hur det ska 

följas upp.  



 
 
 
 
 
 

9 
 

 

Av intervjuer framkommer olika uppgifter om huruvida genomförandet av åtgärderna har varit 

tydligt. Nämndens presidium, förvaltningschef samt verksamhets- och enhetschefer upplever 

genomförandet av åtgärderna som tydligt medan medarbetare och fackliga representanter är 

av en annan uppfattning. Av intervjuer framgår att det har varit upp till verksamhetschefer och 

enhetschefer att informera sina medarbetare om åtgärder och eventuella omorganisationer. 

Det har inte funnits en gemensam information till samtliga som påverkats av åtgärdsarbetet. 

Anställda som upplever att arbetet med åtgärderna har varit otydligt har företrädesvis arbetat 

i verksamheter med hög chefomsättning.  

 

Personalresurser anpassas efter genomförda stödbehovsmätningar 

Vid verksamheterna boende med särskild service samt daglig verksamhet har antalet 

medarbetare anpassats efter genomförda stödbehovsmätningar. Respektive brukares behov 

genererar en viss tid som kopplas till bemanning. Tiden ligger till grund för hur många 

årsarbetare som varje enhet får tilldelat som budget. Stödbehovsmätningarna genomfördes i 

samband med genomlysningen av förvaltningen 2019. Utifrån stödbehovsmätningar har 

resurser fördelats om och nya arbetssätt tagits fram på enheterna. Vissa enheter har fått 

utökade resurser och andra mindre. 

 

Vid intervjuer framkommer att medarbetare och enhetschefer har olika upplevelser av hur 

resursanpassningen har påverkat verksamhetens kvalitet och medarbetarnas arbetsmiljö. Av 

intervjuer framkommer dels att vissa enheters arbetssätt numera är mer effektiva, dels att 

andra enheter upplever hög arbetsbelastning samt att brukare inte får sina behov fullt ut 

tillgodosedda. I uppgifter från enhetschefer och verksamhetschefer inom boende med särskild 

service och daglig verksamhet framkommer att stödbehovsmätningarna har bidragit till en 

tydligare tilldelning av budget.    

 

Det finns en framtagen rutin för hanteringen av stödbehovsmätningarna. Av rutinen framgår 

vem som ansvarar för att genomföra mätningarna, vad som gäller vid en brukares inflyttning 

och byte av boende, dödsfall samt förändrade behov. Beslut om eventuell ny 

stödbehovsmätning fattas av verksamhetschef. Uppföljning av stödbehovsmätningarna ska 

göras vartannat år och sker på respektive enhet. Av rutinen framgår att förvaltningen föreslår 

att hälften av enheterna följs upp under 2022 och andra halvan under 2023. Därefter ska nya 

stödbehovsmätningar göras på de individer där enheter har identifierat ett förändrat behov.  

 

Det saknas tydlig styrning avseende ambitionsnivå inom verksamhetsområdet 

Myndighetsutövning, stöd och behandling  

Förvaltningen har genomfört en genomlysning av myndighet, stöd och behandling i syfte att 

kartlägga lednings- och administrativt stöd i myndighetsutövningen samt handläggarnas 

ärendemängd. Av genomlysningen framkommer att det saknas riktlinjer som tydliggör 

styrningen avseende myndighetsutövningen. Av intervjuer framkommer att 

verksamhetsområdet arbetar med att ta fram riktlinjer för myndighetsutövningen som ska 

beslutas av nämnden. Ett utkast av riktlinje för funktionsstödsenheten presenterades på 

nämndens sammanträde i december 2021 och beslut ska fattas av nämnden i mars 2022. 

Arbetet med att ta fram riktlinjer för myndighetsutövningen för samtliga enheter pågår. 
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Förvaltningen har en upprättad tidsplan för respektive riktlinje. Nämnden planerar att besluta 

om samtliga riktlinjer under 2022.  

 

Samverkan med fackliga representanter kring åtgärdsplanen har skett 

Samverkan kring åtgärdsplanen har genomförts mellan förvaltningen och fackliga 

representanter på förvaltnings- och enhetsnivå. Vid samverkan har fackliga representanter lyft 

risker med de åtgärder som nämnden beslutat. Riskerna handlar framförallt om ökad 

arbetsbelastning och stress för personal, hög personalomsättning utifrån att erfarna 

medarbetare slutar samt försämrade livsvillkor för brukarna.  

4.3. Riskanalyser kopplade till besparingarna har genomförts utifrån medarbetares 

arbetsmiljö och för vissa individer – men inte samlat 

I sambandet med att åtgärdsplanen antogs beslutade nämnden även att arbetet skulle åtföljas 

av en risk- och konsekvensanalys. Syftet var att belysa konsekvenser för: 

► individer 

► egen förvaltning med medarbetare  

► eventuella överskjutningseffekter till andra förvaltningar.  

EY har efterfrågat men inte tagit del av någon samlad eller övergripande risk- och 

konsekvensanalys. Av intervju framgår att respektive enhet har genomfört och dokumenterat 

risk- och konsekvensanalyser utifrån ett medarbetarperspektiv. Det framgår även att risk- och 

konsekvensanalyser har genomförts för individer/brukare inom enheterna där förändring skett. 

Dessa har dokumenterats i brukarens genomförandeplan eller i löpande dokumentation 

(exempelvis journal). För individer/brukare som inte anses påverkas har ingen risk- och 

konsekvensanalys genomförts. Det har inte genomförts en samlad risk- och konsekvensanalys 

av åtgärderna utifrån ett brukarperspektiv eller utifrån eventuella överskjutningseffekter till 

andra förvaltningar. Nämnden har inte heller tagit del av de riskanalyser som genomförts 

utifrån egen förvaltning med medarbetare.  

 

Av nämndens riktlinje avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framkommer 

att utöver de risker som framkommer vid den årliga riskinventeringen ska riskanalyser 

genomföras då: 

► brister eller risk för brister i verksamhetens kvalitet uppmärksammas 

► nya metoder och behandlingar införs 

► förändringar av inriktning på verksamheten  

► förändringar i personalbemanning 

► andra förändringar som planeras som kan påverka kvalitén för brukaren  

 

En sådan riskanalys ska enligt riktlinjen göras för att uppskatta sannolikheten för att den kan 

inträffa eller upprepas, bedöma allvarlighetsgraden, bedöma vilka konsekvenser som kan bli 

följden samt hantera och åtgärda identifierade risker. Riskanalysen ska göras på individ-, 

verksamhets- och strategisk nivå. Det är ansvarig chef som ansvarar för att initiera 

genomförandet av riskanalys samt att åtgärda identifierade risker.  
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Av kvalitetsberättelsen 2020 framgår att verksamheter under 2020 genomfört flera risk- och 

konsekvensanalyser inför verksamhetsförändringar, framförallt ut ett arbetsmiljöperspektiv. 

Det anges även att det finns enheter som inte har genomfört risk- och konsekvensanalyser. 

Socialt ansvarig samordnare rekommenderar att fler riskanalyser genomförs inför förändrade 

arbetssätt för att skapa förutsättningar för personalen att förstå syftet med förändringen. Vi har 

i granskningen inte tagit del av kvalitetsberättelsen för 2021. Den planeras att redovisas för 

nämnden i mars 2022.   

  

4.4. Arbete för att minska och hantera risker har bedrivits utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv och hanterats inom respektive enhet  

Som tidigare nämnt har riskanalyser genomförts inom respektive enhet utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det har framkommit olika uppfattningar om hur väl dessa risker har 

hanterats. Enheterna har följt upp genomförda riskanalyser och nya riskanalyser görs vid 

eventuella ändringar. Tre Lex Sarah-utredningar som genomförts under 2021 har enligt uppgift 

resulterat att enhetschefer ökat personalen på de berörda enheterna.  

4.5. Barnperspektivet har inte beaktats i besparingsarbetet 

I åtgärdsplanen framgår att implementeringen av åtgärderna kan innebära att barn påverkas 

genom att viss verksamhet minskar. På lång sikt innebär implementeringen att nämnden, 

genom att ha en budget i balans, kan säkra att lagstadgad verksamhet för barn och unga 

genomförs.  

 

Av intervjuer framkommer att barnperspektivet löpande funnits med i dialog kring 

åtgärdsarbetet. Av intervjuer framkommer även att barnperspektivet alltid beaktas inom 

myndighetsutövningen. Avseende utförandeverksamheter framkommer i intervjuer att 

barnperspektivet varit frånvarande i arbetet kopplat till besparingar.  

 

Kungsbacka kommun har kommungemensamma beslutsunderlag och mallar för arbetet med 

barnets rättigheter. Förvaltningen har även en mall för att genomföra barnkonsekvensanalyser. 

Mallen ska ses som ett stöd i genomförandet av barnkonsekvensanalyser. Enligt intervjuer ska 

barnkonsekvensanalyser genomföras inför alla beslut som direkt eller indirekt har påverkan på 

barn. Av intervjuer framkommer att barnkonsekvensanalyser inte görs systematiskt och att 

detta är ett utvecklingsområde. Av dokumentstudier framkommer att det saknas 

dokumenterade barnkonsekvensanalyser i besparingsarbetet. Barnperspektivet har heller inte 

efterfrågats av nämnden eller förvaltningens ledningsgrupp. Vad granskningen erfar har ingen 

barnkonsekvensanalys genomförts utifrån åtgärdsarbetet. 
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5.  Nämndens uppföljning av verksamheten  

5.1. Vår bedömning 

 

 
► Vi bedömer att nämnden endast delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av 

verksamheten. 

 

 

Vi grundar vår bedömning på att nämnden löpande har följt upp nämndens ekonomi samt 

pågående åtgärder i verksamheten i enlighet med kommunallagen. Det framgår inte tydligt i 

uppföljningen hur stor ekonomisk påverkan pandemin har haft på nämndens ekonomiska 

utfall, både vad avser ej utförda insatser samt statliga bidrag. Nämnden har i ordinarie 

uppföljning såsom kvalitetsberättelsen följt upp kvalitén i verksamheten. Dock framgår ingen 

tydlig uppföljning av hur kvalitén i verksamheten har påverkats utifrån besparingarna. Vi 

noterar att barnperspektivet varit frånvarande i nämndens uppföljningar.  

5.2. Nämnden har följt upp ekonomiska konsekvenser för verksamheten till följd av 

besparingsarbetet  

I nämndens åtgärdsplan framgår att nämnden kontinuerligt ska följa upp åtgärdsplanen. Det 

framgår inte vidare vad som ska följas upp. Nämnden har följt upp arbetet med åtgärderna vid 

varje nämndsammanträde sedan mars 2020. Uppföljningarna som gjorts under 2020 tar upp 

aktuella händelser och det arbete som har genomförts inom verksamheterna utifrån respektive 

åtgärd i åtgärdsplanen. Vidare framgår hur arbetet löper på i enlighet med åtgärdsplan samt 

vilken ekonomisk effekt det bedöms ge årligen.  

 

I nämndens löpande uppföljningar av åtgärdsplanen under 2021 behandlas inte samtliga 

åtgärder såsom i uppföljningarna under 2020. Uppföljningen behandlar pågående och 

planerade åtgärder med en kortare beskrivning av vad som hänt eller ska göras inom området. 

Det framgår inte om åtgärderna avviker från åtgärdsplanen. Det framgår heller inte beräkning 

av ekonomisk effekt för respektive åtgärd. Istället görs en ekonomisk uppföljning per 

verksamhetsområde med månatlig prognos samt redovisning av eventuell avvikelse mot 

budget.  

 

Av intervjuer och dokumentstudier framgår att överskott inom vissa verksamheter delvis beror 

på att individer har tackat nej till beviljade insatser, exempelvis inom daglig verksamhet. Det 

framgår inte tydligt i uppföljningen hur stor ekonomisk påverkan coronapandemin varit på det 

ekonomiska utfallet för nämnden har varit, både vad avser insatser som inte blivit utförda samt 

statliga bidrag.  

 

I nämndens delårsrapport per augusti 2021 görs en uppföljning av nämndens direktiv 

avseende budget i balans 2022 med bibehållen kvalitet. Av uppföljningen framgår att 

prognosen för helåret är ett överskott. Det framgår även att det pågår ett arbete inom 

myndighet, stöd och behandling för att effektivisera verksamheten och tydliggöra styrningen 

av myndighetsutövningen. Det görs ingen uppföljning av kvaliteten. Det framgår dock att ett 
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ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 har 

utarbetats och nya arbetssätt har införts.  

 

Vid nämndens löpande uppföljning per september redovisar förvaltningen ett prognosticerat 

resultat om 0,5 miljoner koronor. Nämnden beslutar att förklara uppdraget med åtgärdsplanen 

för budget i balans fullgjort. Vid nämndens ekonomiska uppföljning per november 2021 

prognosticeras ett överskott på 9,5 miljoner kronor. Förvaltningen har per november 2021 

erhållit 3,7 mnkr i coronaersättning från staten för sjuklönekostnader samt 2,3 mnkr från 

Migrationsverket för extraordinära kostnader. Delar av överskottet beror på att individer har 

tackat nej till beviljade insatser. Det framgår inte hur stort del av överskottet som beror på 

uteblivna insatser. Det positiva utfallet kan till viss del förklaras med statligt bidrag samt 

uteblivna insatser. 

I nämndens löpande uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans redovisas ingen uppföljning 

avseende kvalitet. Det redovisas inte heller hur individer/brukare eller verksamheterna har 

påverkats av de genomförda åtgärderna. I intervju uppger nämnden att arbetet med 

åtgärderna fortfarande är pågående och att en uppföljning av hur verksamheter och kvalitet 

har påverkats ska genomföras. Det finns inget beslut från nämnden om när en sådan 

uppföljning ska ske.   

 

Av protokollstudier framgår att vid nämndens sammanträde i februari 2021 informerades 

nämnden om resultat i öppna jämförelser, kommunens kvalitet i korthet och 

brukarundersökningar för 2020. I presentationsmaterialet framgår att resultaten generellt har 

förbättrats i jämförelse med tidigare år och i förhållande till andra kommuner. I materialet 

återfinns ingen analys eller motsvarande kring hur besparingsarbetet har påverkat 

verksamheten.  

 

I nämndens kvalitetsberättelse för 2020 framgår att verksamheterna arbetat med en mer 

effektiv bemannings- och resursplanering. Det framgår att arbetet med en effektivare planering 

ska ge brukare och deltagare stabilare och mer kontinuerliga kontakter med ordinarie personal. 

I rapporten anges även att förvaltningen har infört vad som benämns som ett helhetsperspektiv 

i arbetet med verksamheternas budget. I detta beaktas gemensamma faktorer för budget och 

resursplanering. Nämnden tog del av kvalitetsberättelsen i januari 2021.  

 

I samtliga uppföljningsrapporter avseende åtgärdsplanen framgår att risk- och 

konsekvensanalyser kommer tas fram för de åtgärder som inte redan är pågående. Av 

protokollgranskning framkommer inte att risk- och konsekvensanalyser har genomförts. Det 

framgår inte heller av nämndens uppföljningsrapporter.  

 

I intervju med brukarorganisationer framkommer att dessa upplever att kommuninvånarnas 

behov av stöd från brukarorganisationer har ökat till följd av nämndens åtgärdsarbete. 

Brukarorganisationer träffar förvaltningsledningen regelbundet.   
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5.3. Förvaltningen följer ekonomin månadsvis på enhets-, verksamhets- och 

förvaltningsnivå  

Förvaltningen har regelbundna ekonomiuppföljningar både på enhetsnivå och 

verksamhetsnivå. Av nämndens uppföljningsrapporter framgår även att extra stöd sätts in till 

enheter som överskrider sin budget. Enheter som överskrider sin budget har sedan hösten 

2019 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för balans. Uppföljning av budget sker månadsvis. 

Enhetscheferna följer upp sin budget tillsammans med verksamhetschef och ekonom. Vid 

avvikelser gentemot budget har enhetschefen i uppdrag att upprätta en handlingsplan.  

 

Av intervjuer framkommer att chefer upplever strukturen för den ekonomiska uppföljningen 

som tydligare. Det framkommer att uppföljningen har blivit mer systematisk och enhetlig för 

samtliga enheter. Omsättningen av ekonomer inom förvaltningen har delvis påverkat vilket 

stöd cheferna har fått. Trots detta uppges stödet fungera bra.  

5.4. Barnperspektivet har inte beaktats i uppföljningen 

Av de uppföljningsrapporter nämnden tagit del av har barnperspektivet inte beaktats. Det 

framgår även av intervjuer att barnperspektivet inte varit närvarande i uppföljningsarbetet.  

 



 
 
 
 
 
 

15 
 

6. Samlad bedömning 
I kapitlet framgår våra bedömningar utifrån revisionsfrågorna. Vidare redovisas våra slutsatser 

och rekommendationer. 

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

verksamheten? 

 

Nej, inte fullt ut. Nämnden har beslutat om åtgärder för 

budget i balans och 2021 prognosticeras ett överskott i 

jämförelse med budget. Samtidigt framkommer olika 

uppfattningar om hur tydligt och förankrat åtgärdsarbetet 

varit. Nämnden har därtill inte säkerställt en tydlig styrning 

avseende kvalitén i verksamheten. Nämnden har inte 

säkerställt att arbetet med risk- och konsekvensanalyser 

utifrån beslutade åtgärder följer nämndens ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete. 

Har beslut om effektiviseringar varit 

tydliga och förankrade i 

verksamheten? 

Delvis. Enheterna har arbetat med effektiviseringar genom 

bland annat anpassning av antal medarbetare men det 

saknas en dokumenterad koppling till nämndens 

åtgärdsplan genom förväntad effekt per enhet och 

verksamhetsområde. Vi noterar att medarbetare i 

verksamheter med hög chefsomsättning upplever 

åtgärderna som mer otydliga och sämre förankrade.  

Har riskanalyser kopplade till 

besparingarna genomförts? 

Delvis. Riskanalyser har genomförts utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det saknas dock en övergripande 

riskanalys avseende hur åtgärder påverkar 

individer/brukare samt om/hur andra förvaltningar 

påverkats. Riskanalyser har genomförts och dokumenterats 

i enskilda brukares genomförandeplaner eller i löpande 

dokumentation. Det har dock inte funnits ett gemensamt 

arbetssätt för systematiskt genomförande av riskanalyser. 

Nämnden har inte tagit del av någon 

sammanställning/uppföljning av genomförda riskanalyser.   

Har arbete för att minska och 

hantera risker bedrivits? 

Ja, i huvudsak. Arbetet har bedrivits inom respektive 

enhet. Arbetet har föregåtts av en riskanalys avseende 

arbetsmiljö. I enskilda ärenden har en riskanalys 

genomförts och dokumenterats i brukarens 

genomförandeplan/löpande dokumentation.   

Hur har barnperspektivet beaktats i 

besparingsarbetet? 

Nej. Barnperspektivet har inte beaktats eller dokumenterats 

på ett systematiskt sätt i arbetet med åtgärdsplanen.  

Har nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning av 

verksamheten?  

Endast delvis. Nämnden har löpande följt upp nämndens 

ekonomi samt pågående åtgärder i verksamheten. Det 

framgår inte tydligt i uppföljningen hur stor ekonomisk 

påverkan coronapandemin har haft på det ekonomiska 

utfallet, både vad avser ej utförda insatser samt statliga 

bidrag. Nämnden har följt upp kvaliteten i ordinarie 

uppföljning. Det framgår inte tydligt om besparingsarbetet 

påverkat kvalitén i verksamheten.  
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Har nämnden följt upp 

konsekvenser för verksamheten till 

följd av besparingsarbetet?  

Nej. Nämnden har inte följt upp konsekvenser för 

verksamheten till följd av besparingsarbetet. Enligt 

nämnden kommer en uppföljning att genomföras.  

Hur har barnperspektivet beaktats i 

uppföljningen? 

Nej. Barnperspektivet har inte beaktats i nämndens 

uppföljning av åtgärdsarbetet.  

6.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om nämndens styrning av verksamheten är 

ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll och uppföljning är tillräcklig. Vår 

sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning 

är att nämnden inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig styrning, uppföljning och 

intern kontroll inom ramen för de åtgärdsarbete som genomförs. Utifrån flera år med 

ekonomiskt underskott är det ett viktigt steg att nämnden har beslutat om åtgärder för budget 

i balans samt löpande följt upp den ekonomiska utvecklingen. Av nämndens uppföljning från 

2021 framgår att nämnden prognosticerar ett ekonomiskt överskott för helåret 2021. Det 

framgår dock inte tydligt av uppföljningen hur mycket av överskottet som beror på statliga 

bidrag och uteblivna insatser.   

Det saknas systematik i att genomföra och följa upp risk- och konsekvensanalyser utifrån ett 

brukarperspektiv. Vi bedömer att nämnden inte har tillsett att styrningen och uppföljningen 

omfattar barnperspektivet på ett systematiskt sätt.  

6.3. Rekommendationer 

Rekommendationer lämnas mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som 

framkommit genom granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra 

verksamheten. Vi rekommenderar nämnden för individ och 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  

 

Göteborg den 21 februari 2022 

 

Elin Forså Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

Mikaela Bengtsson  

Verksamhetsrevisor  

Kvalitetssäkrare  

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Beskrivning av revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar.  

 

Kommunallagen 

Av 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom 

sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande 

sätt. 

 

Kungsbacka kommuns ekonomistyrprinciper 

Uppföljning och prognos lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid två tillfällen 

under året, per 30 april och 31 augusti. Rapporten per 31 augusti är att betrakta som 

kommunens delårsrapport och lämnas till fullmäktige medan rapporten i april endast lämnas 

till kommunstyrelsen.  

Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat 

underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. 

Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden 

trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till 

kommunstyrelsen. Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs 

för att ha en god kontroll. 

 

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som fastställer barnets rättigheter. Artiklarna ska 

utgöra en helhet. Barnkonventionen gäller alla barn, det vill säga individer under 18 år. I 

konventionen finns fyra grundläggande principer som ska vara vägledande i alla frågor som 

rör barn.  

 

Artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Artikel 3: barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Artikel 6: alla barn har rätt till liv och utveckling 

Artikel 12: alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

 

Barnkonventionens status som lagstiftning gör att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks. 

Det möjliggör också att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt.  

 

Av lagens förarbeten (prop. 2017/18:186) framgår att ett barnrättsbaserat synsätt utgör kärnan 

i barnkonventionen. Detta innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter. Detta 

synsätt kräver att barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade måste tillgodoses 

systematiskt i alla processer.  
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Av lagens förarbeten framgår också anammandet av ett barnrättsperspektiv eller ett 

barnrättsbaserat synsätt främst om synsätt, kunskap, arbetssätt och tydlig styrning. För att 

uppnå en varaktig och genomgripande förändring krävs att en fråga eller ett synsätt 

rutinmässigt förs in i det dagliga arbetet. Tjänstemän och beslutsfattare som hanterar ärenden 

som rör barn styrs dock i sitt arbete av lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och riktlinjer. 

En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter 

tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de 

situationer som gäller barnet 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens arbete med att främja ekonomisk och social trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.  

 

Enligt 1 kap. 2 § ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Vid beslut eller 

andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet 

vara avgörande.  
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Bilaga 2 – Källförteckning 
 

Intervjuer 

► Förvaltningschef  

► Gruppintervju med Verksamhetschefer 

► Nämndens presidium 

► Intervju med socialt ansvarig samordnare 

► Intervju med utvecklingsledare 

► Gruppintervju med enhetschefer  

► Gruppintervju med medarbetare 

► Gruppintervju med fackliga representanter 

► Gruppintervju med brukarorganisationer  

 

Dokumentation 

► Förvaltningens genomförandeplan 2021 

► Kvalitetsberättelse 2020 

► Nämndbudget 2021 och plan 2022-2023 

► Nämndens delårsrapport per april 2021 

► Nämndens delårsrapport per augusti 2021 

► Nämndens internkontrollplan 2021 

► Nämndens protokoll 2021  

► Nämndens årsredovisning 2020 

► Protokoll från samverkansmöten 2020  

► Rapport av genomlysning myndighet stöd och behandling 

► Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

► Rutin för stödbehovsmätningar  

► Tjänsteskrivelse avseende hållbar socialtjänst, 211014 

► Turin för samverkan stödbehovsmätningar  

► Åtgärder för budget och balans 200201-210916, beslut och uppföljning 
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Nämnden för Individ- & familjeomsorg 

 

 

Revisionsrapport – Granskning av åtgärdsarbetet inom nämnden 
för individ & familjeomsorg  

Kommunrevisionen har antagit bifogad revisionsrapport. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om nämndens styrning av verksamheten är ändamålsenlig samt 

om nämndens interna kontroll och uppföljning är tillräcklig. I rapporten lämnas 

följande rekommendationer: 

• 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  

Granskningsrapporten översänds med önskemål att erhålla svar från nämnden för 

individ & familjeomsorg på nedanstående frågeställningar:  

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av rekom-

mendationerna? 

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av 

rekommendationerna samt när planeras åtgärderna att vara genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att 

genomföra beslutade åtgärder med anledning av rekommendationerna? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till  

kommunrevision@kungsbacka.se senast den 17 maj 2022.  

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 
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Uppföljning och prognos per april 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner uppföljning och prognos per april 2022 

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 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-15 

Uppföljning och prognos april 2022, rapport  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Lotta Nord      Emelie Sandberg 

Tf. Förvaltningschef      Ekonomi- och kanslichef 
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1 Inledning 
Anvisning 
 

Rapporten ska vara klarmarkerad senast den 11 maj 2022 
Justerat protokoll från nämnden ska vara inskickat till Ciceron senast 20 maj 2022. 
Har du frågor kontakta Erik Stenkil. 

Sammanfattning 
Anvisning 
 

Här skriver ni en sammanfattning av perioden 1 januari till 30 april. Texten riktar sig till nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg prognosticerar för helåret ett överskott på 4,1 miljoner kronor. 

Samtliga verksamheter prognostiserar ett överskott förutom verksamhetsområdet Myndighet, stöd och 
behandling. Det största underskottet prognostiseras på enheterna Funktionsstöd (-12,2 miljoner kronor), Barn 
och Unga (-2,3 miljoner kronor) och Vuxenenheten (-2,9 miljoner kronor). 

Trots ett prognosticerat underskott har Myndighet, stöd och behandling minskat sina kostnader jämfört med 
föregående år. En tydligare styrning av när vi köper extern vård har minskat kostnaderna för köpt vård inom 
framförallt Barn och Unga. Både genom nämndens ambitionsnivåer och genom aktivt arbete inom 
verksamhetsområdet. 

Köpta platser inom funktionsstöd är den enskilt största orsaken till det prognostiserade underskottet på 
Myndighet stöd och behandling. Brist på bostäder med särskild service i egen regi innebär att förvaltningen 
behöver köpa externa boendeplatser, vilket är betydligt dyrare än att erbjuda plats i egen regi. Under 2022 har 
ett boende tillkommit, och ytterligare ett boende planeras att öppna i september. Tack vare dessa nya boenden 
har verksamheten kunnat erbjuda bostäder inom kommunen till brukare som bott på externa boendeplatser. 
Detta ger en direkt effekt på utfallet, och innebär en besparing på cirka 5 mkr kronor för 2022, och 10 mkr på 
helårseffekt. 

Vuxenenheten prognosticerar ett underskott till följd av ökade volymer av placeringar enligt lag om vård av 
missbrukare i vissa (LVM). 

Trots att Barn och Unga prognosticerar ett underskott är deras kostnader för köpta platser 44 %  lägre än 2021. 

Bostad med särskild service och daglig verksamhet redovisar tillsammans ett överskott på 7,9 mkr. Vissa 
tomplatser inom verksamheter, och svårigheter att bemanna verksamheten vid sjukfrånvaro, är orsakerna till 
överskottet. 

Personalförsörjning 

I majoriteten av nämndens verksamheter lyfts personalförsörjning som en fråga. Sjukfrånvaron på förvaltningen 
har varit hög under jan-april, 15,9 %. Detta är högre jämfört med 2021 då sjukfrånvaron var 10,4. Svårigheter 
att bemanna vid sjukfrånvaro har lett till att ordinarie personal får gå in och arbeta övertid, och i vissa 
verksamheter där det har varit möjligt, har verksamheten fått gå kort om personal. I prognosen har det beaktats 
en oro att sommaren kommer att bli kostsam utifrån personalsituationen. 

Det är också svårt att rekrytera socialsekreterare och behandlingspersonal. Många verksamheter inom 
Myndighet stöd och behandling visar överskott på personalkostnader. Överskottet beror till stor del på hög 
omsättning av personal på svårrekryterade tjänster vilket ger vakanser. För att upprätthålla en fungerande 
verksamhet har enheten Barn och Unga tagit in konsulter 
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Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

Nämndens verksamheter var ansträngda under årets första fyra månader, inte minst på grund av covid-19. Staten 
har fortsatt ersätta sjuklönekostnader som överstiger 1,07 procent. För perioden januari – mars har nämnden 
ersatts med drygt 3 miljoner kronor. Denna ersättningen upphör från och med april. 
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 
Drift (belopp tkr) 

Anvisning 
 

- Lägg in önskat antal rader. 
- Kostnader anges i minus och intäkter i plus. 
- På grund av summering av årets resultat kan du inte lägga in några delsummor. 

 

  

Jan-
April 
2021 

Jan-
April 
2022 

Avvikelse 
2021/2022 

Helårs-
prognos 

2022 
Årsbudget 

2022 

Budget-
avvikelse 

2022 
Bokslut 

2021 

Nämnd -611,2 -619,3 -8,1 -1 956 -1 956 0 -1 694,8 

Stödfunktion och 
central verksamhet 

-19 
285,5 

-18 
564,2 721,3 -60 749,7 -60 549,7 -200,0 -59 

048,3 

Myndighet, stöd och 
behandling 

-84 
786,9 -76 896 7 890,9 -238 036 -228 346 -9 690 -241 

864,3 

Bostad med särskild 
service 

-66 
853,1 -64 325 2 528,1 -214 545 -221 648 7 103 -198 

383,5 

Stöd i hem och 
sysselsättning 

-20 
188,1 

-27 
159,1 -6 971,0 -84 040 -89 997 5 957 -75 

849,5 

Daglig verksamhet -14 
134,3 

-14 
525,1 -390,8 -49 153 -50 003 850 -45 

061,9 

Privat assistans -17 
155,5 

-19 
780,6 -2 625,1 -60 539 -60 639 100 -57 

673,4 

Periodens resultat -223 
014,6 

-221 
869,3 1 145,3 -709 

018,7 -713 138,7 4 120,0 -679 
575,7 
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Sammanfattning till kommunstyrelsen 
Anvisning 
 

- Beskriv utfallet för perioden 
- Beskriv prognos per helår och eventuell budgetavvikelse. Beskriv de främsta förklaringarna till prognosen. 
- Beskriv de huvudsakliga skillnaderna jämfört med motsvarande period föregående år. 

När ni skriver texten. Tänk att texten ska kunna användas i kommunens samlade uppföljning som går upp till 
beslut i kommunfullmäktige. 
________________________________________________________________________________________ 
Exempeltext: 
Nämnden redovisar ett utfall för perioden om x miljoner. Prognosen per helår är y miljoner vilket är z 
högre/lägre än budget. 
Prognosen förklaras främst av...... 
- Antal barn är x färre än budgeterat 
- Kostnad om x kr belastar resultatet på grund av rivning av byggnad 
- Antal hemtjänsttimmar överstiger budget med... 
- Intäkterna överstiger budget på grund av fler bygglovsärenden än budgeterat.. 
- etc  
__________________________________________________________________________________________ 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg redovisar ett utfall för perioden om 221,9 miljoner. Prognosen per 
helår ett positivt budgetöverskott på 4,1 mkr. 

Nämnden fortsätter med arbetet i sin beslutade åtgärdsplan, och det arbetet ger effekt även i år. Myndighet, stöd 
och behandling har cirka 7,9 mkr lägre kostnader för perioden jämfört med förra året. En stor positiv effekt är 
att nämnden har under 2022 fått tillgång till 2 nya boenden med särskild service. Detta har medfört att 
Funktionsstödsenheten har kunnat flytta brukare till Kungsbacka som varit placerade på externa boendeplatser. 
En sådan flytt innebär en kostnadsbesparing på 1 mkr årligen. Funktionsstödsenheten prognosticerar att ha 
halverat sitt underskott på helår, jämfört med 2021. Från -16,5 mkr 2021 till -9,6 mkr för 2022. Detta visar 
vikten att lokalförsörjningsfrågan är instrumental för att nämnden ska kunna bedriva en kvalitativ och 
kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. 

Sjukfrånvaron har varit hög under perioden. Den uppgick till 15,9 % jämfört med 10,4 % förra året under 
samma period. Vid hög sjukfrånvaro har verksamheten varit tvungen att beordra in ordinarie personal på 
övertid, vilket visar sig genom att nämnden har nästan 2 mkr i ökade ersättningar till övertid jämfört med förra 
året. 

Denna situation kan också delvis förklara det prognosticerade överskottet på bostad med särskild service och 
daglig verksamhet. Där beordrar man in personal vid behov, men i många verksamheter går man kort på 
personal vid sjukdom, vilket leder till överskott på personalkostnaderna. Resterade del av överskottet beror på 
tillfälliga tomplatser inom boenden. 

Svårigheter att rekrytera ser vi genomgående inom nämndens verksamheter. Vakanser inom Myndighet, stöd 
och behandling genererar också överskott på budgeterade personalkostnader. 

Vakanser, övertidsbeordring och att gå kort på personal är inte hållbart över tid inom nämndens verksamheter. 
En hållbar personalsituation är nödvändig för att kunna leverera kvalitet till våra brukare och klienter, samt att 
kunna förebygga situationer inom verksamheten som kan bli kostnadsdrivande på lång sikt. 
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Analys och kommentarer till nämnden 
Anvisning 
 

- Analys och kommentarer som riktar sig till nämnden. Här görs en fördjupad analys till nämnden. 

Analys och kommentarer 
Nämndens prognos visar ett överskott på 4,1 mkr för 2022. 

Personalförsörjning 

Årets första månader har varit ansträngande utifrån personalsituationen. Höga sjukskrivningstal har bidragit till 
ökade kostnader till timanställda och inte minst övertidsersättning. Kostnad för övertid har ökat med 1,8 mkr 
mellan året 2021 och 2022. Vi ser också att övertidskostnaderna är fortsatt höga under april, med förklaringen 
att det finns få timvikarier att tillgå. Nämnden har blivit ersatta för ökade sjuklönekostnader under perioden 
januari till mars, men ersättningen upphörde i april. 

Myndighet, stöd och behandling 

Verksamheten prognosticerar ett underskott på -9,6 Mkr, vilket är nästan en halvering av underskottet som 
redovisades föregående år (-16,5 Mkr), som i sin tur var mer än en halvering av underskottet från 2020 års 
resultat (-37,8 Mkr). Jämförelsen mellan 2021 och 2022 visar att verksamheten har per april knappt 7,9 mkr i 
lägre kostnader. 

Det är flera faktorer som bidrar till de minskade kostnaderna. Fler boendeplatser i egen regi är en förutsättning 
för att minska kostnaden för köpta platser inom särskilt Funktionsstödsenheten. Nya boenden öppnar under 
2022 i egen regi, vilket möjliggör att ca fem externa placeringar inom området Funktionsstöd kan tas hem till 
egen regi under året. Varje placering som kan tas hem till egen regi innebär en kostnadsbesparing på ca 1 Mkr 
per helår. 

Per april har verksamheten 12 icke verkställda beslut, och 8 brukare som bedöms kunna flytta från extern 
boendeplacering till ett boende i Kungsbacka. Detta kan jämföras med 2021 då verksamheten hade 10 icke 
verkställda beslut, och 15 brukare som bedömdes kunna flytta. 

En tydligare styrning av när vi köper extern vård har minskat kostnaderna för köpt vård inom framförallt Barn 
och Unga. Både genom nämndens ambitionsnivåer och genom aktivt arbete inom verksamhetsområdet. 

Uppstart av projektet ”ändamålsenlig vårdkedja vad gäller boende” möjliggör ytterligare alternativ i egen regi 

istället för att köpa externa insatser och placeringar. 

Antalet LVM-placeringar är avgörande för Vuxenenhetens ekonomi då varje 6-månadersbeslut kostar ca 1 Mkr. 
I slutet av 2021 och början av 2022 hade vuxenenheten kostnader för fem LVM och enheten prognosticerar 
kostnader för ytterligare två LVM under 2022. 

Förutom underskottet på köpta platser redovisar verksamhetsområdet ett överskott på personalkostnader på 
2 Mkr. Överskottet beror till stor del på hög omsättning av personal på svårrekryterade tjänster vilket ger 
vakanser. För att upprätthålla en fungerande verksamhet har enheten Barn och Unga tagit in konsulter. 

Bostad med särskild service 

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 7,1 miljoner kronor för helåret. 

En bidragande orsak till överskottet är att verksamheten har lediga platser, det finns en plan för hur dessa ska 
tillsättas men då det sker en del omflyttningar i samband med öppnandet av nya enheter kommer det att dröja 
innan alla platser är inflyttade och belagda. I enighet med budgetfördelningsmodellen tillfaller endast budget till 
respektive boende när platser är belagda. 

En ytterligare orsak till det prognostiserade överskottet är svårigheten med att bemanna luckor, såväl med 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg  Kungsbacka kommun 
Uppföljning och prognos april 2022 
 

   

 8 

vikarier vid sjukfrånvaro som med ordinarie personal. 

Under årets första månader har sjukfrånvaron legat på en högre nivå än motsvarande period de senaste åren. 
Under 2022 har sjukfrånvaron varit (9,7 procent 2021, 10,4 procent 2020, 6,1 procent 2019). Bostad med 
särskild service har fått sjuklöneersättning från staten på totalt 1 927 000 kronor för perioden december 2021 – 
mars 2022. 

Stöd i hem och sysselsättning 

Verksamheten prognosticerar ett överskott på 6,0 Mkr. Jämförelsen mellan 2021 och 2022 visar ökade 
kostnader på 6,9 mkr. Till stor del står korttidsverksamheten för den ökade kostnaden. Detta för att 
korttidsverksamhet var stängt under första månaderna 2021, samt att man kan verkställa fler korttidsbeslut nu 
under 2022. 

Efterdyningarna av pandemin märks fortfarande inom särskilt enheten Ledsagning och Avlösning (+0,9 Mkr) 
som verkställer en mindre andel av besluten än normalt. Regnbågens aktivitetshus samt boendestödsenheten 
prognosticerar ett överskott på 0,5 Mkr. 

Personalomsättning inom verksamhetsområdets ledningsgrupp ger ytterligare överskott på ca 0,9 Mkr. 

En minskning av volymer inom personlig assistans och korttidsverksamheten ger ett prognosticerat överskott på 
4 Mkr. Verksamhetsområdet har tagit höjd i prognosen för ökade kostnader för sommarbemanning. Det är ett 
fortsatt ansträngt läge inom framför allt personlig assistans där det är svårt att bemanna verksamheten fullt ut. 
Bristen på vikarier medför ökade kostnader både på kort och lång sikt i form av övertidsersättningar, 
sjukskrivningar och personalomsättning. 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 850 000 kronor. 

Överskottet på verksamhetsområdet beror på att man budgeterat för hela den beräknade 
habiliteringsersättningen om utifall att vi inte skulle erhålla något statsbidrag vilket vi nu fått. 

En del av bufferten kommer att användas för att utöka med en enhetschef på 50% (delas med BmSS) samt att 
täcka en ökad kostnad för hyra av två minibussar i väntan på leverans av de som beställts men blivit försenade. 

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år. Under perioden januari – mars låg den på 16,8 procent (jämfört 
med 11,4 procent 2020 och 12,6 procent 2019). Sjuklöneersättning från staten som uppgår till 236 000 kronor 
för perioden december 2021 - mars 2022. 

Privat assistans 
Verksamhetsområdet bedöms i stort att hålla budget och prognosticerar ett litet överskott på 0,1 Mkr. 

2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen 
Anvisning 
 

- Här beskriver ni vilka åtgärder ni planerar för att komma tillrätta med eventuellt underskott. 
- Både prognostiserade underskott för året samt negativa resultatfonder sedan tidigare år ska beskrivas. 
Hanteringen av underskott regleras i de ekonomiska styrprinciperna. 

- Nämnder som inte har prognostiserade underskott eller negativa resultatfonder anger "Ej aktuellt då 
nämnden inte har underskott eller negativ resultatfond" 

- Planerade uttag ur nämndens resultatfond ska också beskrivas här. 
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Ej aktuellt då nämnden inte prognosticerar ett underskott 

2.2 Apriluppföljning investeringar 
Investeringar (belopp tkr) 

Anvisning 
 

- Redovisa utgifter och inkomster för nämndens totala investeringar fördelat på nedanstående 
projektgruppering. 
- Observera att inkomster ska redovisas utan tecken och utgifter med minustecken. Belopp anges i tkr. 

Vid frågor kontakta Maria Carlsson. 

 

  Bokslut 
2021 

Utfall Jan-
Apr 2022 

Helårsprog
nos 2022 

Årsbudget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -2 347 -451 -2 482 -2 651 169 

Övriga investeringar      

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 0 0 0 0 

Netto -2 347 -451 -2 482 -2 651 169 

Kommentarer investeringar 
Anvisning 
 

- Beskriv de större investeringar som pågår och de som planeras  under året. 

- Beskriv de huvudsakliga förklaringarna till eventuell budgetavvikelse 

När ni skriver texten. Tänk att texten ska kunna användas i kommunens samlade uppföljning som går upp till 
beslut i kommunfullmäktige. 

__________________________________________________________________________________________
__ 
Exempeltext: 
Nämnden redovisar ett utfall för perioden om x miljoner. Prognosen per helår är y miljoner vilket är z 
högre/lägre än budget. 
- Större investeringar under året utgörs av nytt badhus, ny förskola etc. 
- Planerad investering i ny bro är försenad pga av överklagad detaljplan... 
__________________________________________________________________________________________
_ 

Nämnden investerar löpande under året, och inga större budgetavvikelser prognosticeras. 
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3 Viten och rättstvister 
Anvisning 
 

- Ange eventuella viten eller rättstvister, samt dess hantering i redovisningen. 

- Om det inte finns några viten eller rättstvister så skriver ni "Inga viten eller rättstvister föreligger". 

 

Anvisning 
 

Rättstvister och krav som kan leda till väsentlig påverkan på redovisningen ska systematiskt identifieras, 
utvärderas och redovisas i tabellen. 

Rättstvister definieras som tvister som är pågående ärenden i domstol eller tillsynsmyndighet. Krav som inte 
är avgjorda definieras som inlämnade ansökningar om skadestånd eller annan ersättning samt fakturor som vi 
har bestridit betalningsansvar för. Väsentlig påverkan definieras som att det handlar om minst 250 tkr för 
enskilt eller flera sammanhängande ärenden. Ange vad tvisten/kravet avser, tvistigt belopp, hur det har 
hanterats i redovisningen samt var ärendet ligger.  

 

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Hanterad i 
redovisningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Årsrapport systematisk arbetsmiljöarbete 2021, SAM 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljningen av systematisk arbetsmiljöarbete 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgivaren ska enligt AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, årligen följa upp SAM. Detta 
genomförs i en kommunövergripande process med gemensam mall och struktur. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 
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1 Inledning 
Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att 
säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 
genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det 
planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs 
uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 
2001:1. 
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2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 
Under 2021 har förvaltningen utvecklat processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Processen 
utvärderades efter 2020 och utvecklades därefter av arbetsgivaren i samråd med fackliga parter. Processen 
innebär fortsatt att delas upp i fem temaperioder, som alla har ett eget fokusområde. Innehållet i de olika 
temaperioderna är baserat på AFS 2001:1 och AFS 2015:4. Till varje temaperiod kommer en översikt över 
innehållet i perioden samt förslag på APT-material. Det finns två huvudsyften med den nya arbetsmetoden. 
Det är att säkerställa systematiken och kvaliteten i arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen och att öka 
delaktigheten och dialogen om arbetsmiljö mellan chef, medarbetare och skyddsombud på varje enhet. Med 
anledning av konsekvenser av pandemin så har processen för SAM påverkats i sin efterlevnad, 2022 ska 
efterlevnaden vara högre än 2021. 

Även under 2021 ha förvaltningen periodvis haft en särskild organisation för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kopplat till pandemin. Det innebar ett arbetssätt med riskanalyser, riskbedömning och 
extra skyddskommitté. Extra skyddskommitté på förvaltningsnivå har mötts så ofta som varje vecka under 
perioder av året. Periodvis har arbete i riskanalysgrupper enligt organisation från 2020 genomförts, detta 
beskrivs nedan: 

Förvaltningsövergripande riskanalyser med uppföljning och förslag på åtgärder görs i extra möten 
skyddskommitté på FSG nivå. 

Varje enhet håller sig uppdaterad på ovan och gör enhetsspecifika kompletteringar vid behov. 

Tre riskanalysgrupper för att hantera verksamhetsövergripande risker. Även här kan enheter behöva 
komplettera med enhetsspecifika risker och/eller åtgärder. 

Riskanalysgrupp för medarbetare som arbetar med särskilt utsatta brukare 

Riskanalysgrupp för medarbetare som flyttas till annan verksamhet 

Riskanalysgrupp för verksamhetsområdet MSB 

All dokumentation gällande risker och åtgärder sker i Stratsys. 

Riskanalysgrupperna har sammanträtt utifrån behov och överenskommelse mellan fack och arbetsgivare 

 

2.1 Viktiga händelser under året 
 Förvaltningen har deltagit i kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram en ny 

kommungemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, denna blev klar under 2021 

 Förvaltningen har deltagit i kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt 
arbetssätt för att identifiera och fånga upp våld i nära relation, detta blev klart 2021.  

 Förvaltningen har fortsatt med att genomföra pulsmätning av arbetsmiljön fyra gånger per år. 
Mätningarna visar på att förändringar i resultatet främst syns på verksamhetsnivå, övergripande 
resultat är relativt oförändrat över året.  

 Från juni har alla enheter inom Stöd i hemmet och sysselsättning, Bostad med särskild service och 
Daglig verksamhet deltagit i Call for Care, ett projekt med syfte att minska korttidssjukfrånvaron. 
Det är en tjänst där medarbetare ringer till en sjuksköterska för att sjukanmäla sig samt att anmäla 
vård av barn. Man kan då få medicinska råd för sig eller sitt barn. Det totala effekten av projektet är 
dock svåranalyserat pga konsekvenser av pandemin. Det är en av anledningarna till att projektet 
avslutat från 1 april 2022 istället för som planerat till 31 december 2022. 

 Förbättrat dataunderlag med hjälp av införande av BI, business intelligence. Här samlas data från 
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olika system och blir lättillgängligt för HR och chefer för att analysera och följa upp sjukfrånvaro, 
personalomsättning, etc.      

 Dialogmöten för att stärka och utveckla samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga parter har 
startats under hösten 2019 och har fortsatt under hela 2020. 
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3 Checklista för årlig uppföljning 
 

Frågor Svar, Antal 2021 

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 
Medverkar medarbetare och är delaktiga i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 
Medverkar skyddsombud- och eller 
elevskyddsombud i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor Svar, Antal 2021 

Finns kunskap om kommunens 
arbetsgivarpolicy? 

 
Finns kunskap om hur man ska 
rapporter/anmäla tillbud och arbetsolyckor. 

 
Finns kunskap om Kungsbacka kommuns 
regler och rutin för kränkande särbehandling? 

 
Finns kunskap om kommunens policy och 
handlingsplan för en drogfri arbetsplats? 
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Frågor Svar, Antal 2021 

Finns kunskap om vilka föreskrifter, AFS, som 
gäller för verksamheten? 

 
Finns kunskap om personalvårdsprogram Falck 
Healthcare? 

 
Finns kunskap om företagshälsovården? 

 
Genomförs riskbedömning vid planering och 
eller förändring i verksamheten? 
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Frågor Svar, Antal 2021 

Genomförs arbete med friskfaktorer på 
arbetsplatsträffen eller i annat forum? 

 
Genomförs utredning av allvarliga tillbud, 
ohälsa och olycksfall? 

 
Finns skriftlig uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöansvarig chef? 

 
Finns tillräckliga befogenheter, resurser och 
kompetens utifrån uppgiftsfördelningen som är 
genomförd? 
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Frågor Svar, Antal 2021 

Har du som chef tillräckliga kunskaper inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 
Har du som chef tillräckliga kunskaper om 
organisatorisk och social arbetsmiljö? 

 
Har du som chef tillräckliga kunskaper för att se 
till att medarbetarnas arbetsuppgifter och 
befogenheter inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning? 

 
Har du som chef tillräckliga kunskaper om vilka 
åtgärder som behövs för att motverka 
attarbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 
medarbetarna? 
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4 Sammanfattande bedömning 
Enligt AFS 2001:1 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del i verksamheten och 
medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i detta arbete. Förvaltningens process för 
SAM ska möta detta krav. Under året har vi haft bristande efterlevnad av SAM och dess temaperioder, detta 
behöver förbättras under 2022. Det finns en hel del kvar att jobba vidare med och fortsätta förbättra under 
2022, men resultatet visar att vi utvecklas i rätt riktning. 

2020 visade resultatet, liksom nu, på en för låg grad av involvering av skyddsombud i SAM. Detta 
resulterade i kommunikationsaktiviteter där chef och skyddsombud intervjuats och presenterats som nyhet på 
Insidan, tre stycken, i syfte att påvisa vikten av skyddsombud och samverkan mellan arbetsgivare och fack. 
Resultatet för 2021 visar fortsatt på för låg grad av involvering av skyddsombud. 

Vi ser fortsatt en för stor okunskap om vilka AFS.ar(arbetsmiljöföreskrifter) som gäller för verksamheten. 
Därför har ett nytt sammanfattande dokument utvecklats och blir en del av en temaperiod i processen för 
SAM under 2022. 

Det finns fortsatt behov av att arbeta mer med friskfaktorer, både med att identifiera och upprätthålla eller 
utveckla dessa. I arbetet med att ta fram OSA mål så påtalas vikten av att identifiera friskfaktorer. 

Även 2021 har till stor del präglats av pandemin. Detta har påverkat arbetsmiljön för organisationen, chefer 
och medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har påverkats. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2022 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 att 18 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror nio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-01-01 till 2022-03-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-01-01 till 2022-03-31. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 visar 18 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och fyra beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, korttidsvistelse och avlösning i hemmet. Ett av de 
inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har verkställts under detta 
kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 16 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Sju beslut har 
verkställts under detta kvartal och tre har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Pandemin har även bidragit till att 
verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef      



 
 

Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2022 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

17 9 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
6 annat skäl 
2 tackat nej 
 

2 verkställda 
10 ej verkställda 
5 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

1 
 

1 annat skäl 1 verkställt 
 

Summa beslut 18 18 18 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 2, varav 
1 nytt 

1 tackat nej 
1 annat skäl 

1 verkställt 
1 ej verkställt 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

   

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 1 ej verkställt 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 1 verkställt 

Summa beslut 4 4 4 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef     

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

   

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 
 

5, varav 
1 nytt 

2 tackat nej 
3 annat skäl, svårt att få kontakt 

4 verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 
 

2 1 tackat nej 
1 annat skäl 

2 verkställda 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

2 1 tackat nej 
1 annat skäl 

1 verkställt 
1 ej verkställt 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 
 

2, varav 
1 nytt 

1 annat skäl 
1 tackat nej 

2 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

   

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

7 1 tackat nej 
6 resursbrist, saknar lämpligt boende 

6 ej verkställda 
1 avslutat 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   

Summa beslut 18 18 18 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-4 2021 kvartal 1 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022
Kontaktfamilj och 14 15 20 17 10 resursbrist14 resursbrist19 resursbrist 9 resursbrist 1 verkställt 4 verkställda 3 verkställda 2 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 7 nya varav 6 nya varav 9 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej 6 annat skäl 9 ej verkställda 11 ej verkställda 17 ej verkställda 10 ej verkställda

2 tackat nej 4 avslutade 5 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 2 3 4 1 2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 annat skäl 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt 1 verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 16 18 24 18 16 18 24 18 16 18 24 18

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022
Boendestöd enligt 6 8 7 2 5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt 6 verkställda 1 verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 4 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 1 annat skäl 4 ej verkställda 6 ej verkställda 1 ej verkställda 1 ej verkställt

1 avslutat 1 avslutat

Kontaktperson enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 1 1 0 0 1 annat skäl 1 tackat nej 0 0 1 avslutat 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt

Summa beslut 6 8 8 4 6 8 8 4 6 8 8 4



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 7 9 5 5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 2 tackat nej 2 verkställda 7 ej verkställda 4 verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 4 nya varav 3 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 3 annat skäl 3 ej verkställda 4 ej verkställda 1 avslutat

1 avslutat

Kontaktperson 3 3 2 2 3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt 2 ej verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt varav 1 nytt 1 annat skäl  3 ej verkställda 2 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 4 3 2 2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 3 ej verkställda 2 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt varav 1 nytt 2 annat skäl 3 annat skäl 1 annat skäl 2 ej verkställda 1 avslutat 1 avslutat 1 ej verkställt

1 avslutat

Korttidsvistelse 6 1 1 2 2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 4 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt varav 1 nytt 4 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 0 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 avslutat 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 11 9 7 7 6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej 1 tackat nej 3 verkställda 2 verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat

enligt LSS 9:9 varav 3 nya varav 1 nytt 4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist 6 resursbrist 8 ej verkställda 7 ej verkställda 6 ej verkställda

1 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 25 23 18 30 25 23 18 30 25 23 18



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Kontaktfamilj och 9 17 9 resursbrist 9 resursbrist 3 verkställda 2 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya 6 annat skäl 6 ej verkställda10 ej verkställda

2 tackat nej 5 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 1 1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 10 18 10 18 10 18

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Boendestöd enligt 5 2 4 annat skäl 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda1 ej verkställt

Kontaktperson enligt 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 1 0 1 tackat nej 0 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt



Summa beslut 6 4 6 4 6 4



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 5 8 annat skäl 2 tackat nej 1 verkställt 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya varav 1 nytt 3 annat skäl 5 ej verkställda1 avslutat

2 avslutade

Kontaktperson 5 2 1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 2 ej verkställda

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 2 2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 resursbrist 1 annat skäl 1 avslutat 1 ej verkställt

2 annat skäl

Korttidsvistelse 0 2 0 1 tackat nej 0 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 0 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 7 1 tackat nej 1 tackat nej 2 verkställda 1 avslutat

enligt LSS 9:9 varav 2 nya 9 resursbrist 6 resursbrist 8 ej verkställda6 ej verkställda

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 18 29 18 29 18



 
 

Datum 

2022-05-02 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för 
perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

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 13, 22 och 27 april 2022. 
 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 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 

2022-04-01 – 2022-04-30 
 

Attester 
2022-04-01 – 2022-04-30 
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Avtal 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal - Stiftelsen Sveriges Kristna familjehem, Familjehemsenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Ingseredsstiftelsen, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Nytida Mogården AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Kraftaverk HB, Vuxenenheten. 

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

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal – Andersson-Piltz, Enheten för Barn och Unga. 

Dnr 2022-00034. Utbildningsavtal – Rädda Barnen Välfärd AB, Familjehemsenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Korpbergets Behandlingscenter AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal – Gryning Vård AB, Enheten för Barn och Unga. 

Dnr 2022-00003. Placeringsavtal – Gryning Vård AB, Enheten för Barn och Unga. 

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Nytida Nåjden, Familjehemsenheten.  

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

Övrigt  

Dnr 2021-00013. Lokal överenskommelse om samverkan mellan förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg och förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-05-02 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av domar och beslut 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Dom meddelad i mål nr 11397-21, daterad 2022-03-31, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Förvaltningsrätten avslår individens överklagande. 

Dnr 2022-00101. Dom meddelad i mål nr 434-33, daterad 2022-04-19, saken; Individen har överklagat 
nämndens beslut gällande avgift för placering samt yrkar på skadestånd. Förvaltningsrätten avvisar 
individens yrkande om skadestånd och överklagandet i övrigt. 

Dom meddelad i mål nr 3973-22, daterad 2022-04-26, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår individens 
överklagande.  

Dom meddelad i mål nr 3623-22, daterad 2022-04-28, saken; Beredande av vård enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten beslutar om 
beredande av vård enligt LVU. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00178. Beslut daterat 2022-03-31, dnr 3.5.1-20130/2021-6. Tillsyn av handläggning rörande 
barn vid nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka. IVO har konstaterat brister och begär 
med stöd av 13 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) att nämnden redovisar sin inställning till bristerna 
som IVO konstaterat. 
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Statens personadressregister 

Dnr 2022-00099. Beslut daterat 2022-04-14, dnr 8-1645463. Skatteverket, SPAR, beslutar att medge 
tillstånd i enlighet om inhämtande av uppgifter i elektronisk form från SPAR.  

Kommunfullmäktige 

Dnr 2022-00097. KF § 50 – Årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2022-00095. KF § 51 – Revisionsberättelse 2021 för Kungsbacka kommun och fråga om 
ansvarsfrihet. verksamhets 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av synpunkter och klagomål 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 
för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Dnr 2022-00106. Inkommit klagomål från enskild över handläggning vid Barn- och Ungdomsenheten. 
Berörd enhetschef har besvarat klaganden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 

IF 2021-00005 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av skrivelser och meddelanden 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Dnr 2022-00085. Utlysning av Statsbidrag till kommuner för 2022 för habiliteringsersättning, samt 
utbetalning för utvecklingsmedel för habiliteringsersättning 2022.  

Dnr 2022-00086. Utbetalning för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2022. 

Dnr 2022-00039. Samordningsförbundet Halland – Styrelseprotokoll, 2022-03-23. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef  



 
 

Datum 

2022-04-28 
Diarienummer 

IF 2022-00010 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
0300-83 55 97 
Socialt ansvarig samordnare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och beslut 
 

Förslag till 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: 
2022–00081 – gäller oro över den enskildes sociala kontakter vilket inte är en brist i verksamheten, 
inget missförhållande.   
2022–00100 – gäller anteckning i fel verksamhetssystem. Anteckningen är borttagen men händelsen 
ses som en brist i verksamheten, ett missförhållande.  

2022–00072 – gäller brist i samverkan. Ärendet är utrett av förvaltningarna IF och VO gemensamt 
och utredningen har avslutats med beslutet att ett missförhållande har förelegat. Utifrån vidtagna och 
planerade åtgärder gällande; återinförande av samverkansformer, förtydliganden av dokument samt 
påminnelser till samtliga ledningsgrupper kring vikten av samverkan i komplexa ärenden, gör 
utredarna bedömningen att sannolikheten för att liknande händelser ska ske igen, minskar betydligt. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

 

Lotta Nord       Märta Lycken 

Tf förvaltningschef     Utvecklingschef 
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